
ASZÓD VÁROS HAVILAPJA

Dsida Jenő: ITT VAN A SZÉP KARÁCSONY
Itt van a szép, víg karácsony, 
élünk dión, friss kalácson: 
mennyi finom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága 
csillog-villog: csupa drága, 
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.

Jó gyermekek mind örülnek, 
kályha mellett körben ülnek, 
aranymese, áhítat 
minden szívet átitat.

Pásztorjátszók be-bejönnek 
és kántálva ráköszönnek 
a családra. Fura nép, 
de énekük csudaszép.

Tiszta öröm tüze átég 
a szemeken, a harangjáték 
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

O lv a s ó in k n a k , v a la m e n n y i  
aszódi polgárnak kívánunk  
boldog, békés karácsonyi ün
nepeket és öröm teli, nyugodt 
új esztendőt!

Az újság munkatársai
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Ki Mit Tud? 1 9 9 6
A tizedik is lezajlott.
A zsűri kellőképpen értékelte a teljesítményeket. 

Örülhetünk a nívós produkcióknak, és annak is, 
hogy fiatalságunk ma is őrzi anyanyelvűnket, tánc- 
hagyományainkat, kultúránkat, és keresi a maga 
útját és a modern kornak megfelelő kifejezésmód
ját.

A magam részéről annak örültem, hogy a ren
dezvénysorozatban -  ha nem is az egészben, de 
mégis -  érvényesültek Kodály tanár úr szavai a 
hazáról, kultúráról, európaiságról:

“A nagyvilág nem arra kíváncsi, hogyan majmol
juk a nyugatot, hanem arra, mit tudunk megmutat
ni abból, ami a miénk.”

A fent idézettek okán, és személyes kötődésem
ből fakadóan is ezért szeretem a Rónai-Tóth tán
cospárt, meg a bagiakat, és mindenkit a koreográ
fustól a zenekarig, mert hitelesek, a “mieink”.

Nincs lélektelen nylonzene, meg táncmonotónia. 
De kedves millecentenáriumi magyarjaim! így is 
“szuper, tökjó, meg minden”. Most aggódnom sem 
kellett Tóth Judit papucsáért. Sikerült a lábára adni 
a legormótlanabb csizmát, de a gálára már szépen 
beletanult, hogyan kell viselnie. Nem volt semmi 
baj. Nem is lehetett, szorítottunk értük, és úgy 
gondolom, nemcsak innen a Galga völgyéből.

Köszönet a szép percekért mindannyiótoknak!
Egy kis utószó még kiegészítésül:
A vetélkedőn képviseltették magukat a határon- 

túliak is, sajnos kevés sikerrel. Kedves kis földim -  
Katika -  Bácskából például már az első fordulóban 
kiesett. Voltak ellenben sikeresebben szereplők. A 
zsűri itt-ott ugyan igyekezett például az azsúrozott 
nótáslegényt a helyére tenni, de népük aktivitása 
végül csak kijuttatta Mexikóba, meg beültette az 
Opel ülésébe.

Szerény véleményem szerint nem lett volna ek
kora nagy a szavazási arány a javára, ha csak le
vélben lehetett volna szavazni a közönségdíjra.

Jómagam a gálán az Ódát szavaló fiúra adtam 
volna a szavazatomat, de én még mindig a Digitel- 
re várok...

Végszóként:
Ha már a különdíjakat értékeljük, meg kell azt is 

említeni, hogy -  bár ilyen díjat nem adtak ki -  
mégis elnyertük a “legtakarékosabb város” címét...

Sajnos, Somogyi Pista már nem fest, így képpel 
sem tudtunk kedveskedni a párnak.

Cserébe elküldöm szeretetünket galgavölgyi- 
ként, aszódiként -  és abban is biztos vagyok, 
hogy valahol a magasságban, a felhőkön túl, 
Vankó Pista meg Polónyi Péter is nekik tapsolt.

Dinnyés László

KI MIT EREZ ?
A televízió heteken át szórakoztatta nézőit a KI MIT 

TUD?-dal. Ez a műsor valamikor az egész országot 
képes volt lázba hozni. A jubileum alkalmából igyeke
zett az eddigieket is felülmúlni.

Miközben “megemeltem kalapomat” a résztvevők 
tudása előtt, csodálkozva tapasztaltam magamon: 
nem tudok izgulni értük! (Na, persze, ez a Rónai-di
nasztiára nem vonatkozik.) Én, igazán, annyira akar
tam... Nem és nem! Töredelmesen bevallom, olyan 
súlyos eset is előfordult, hogy ...khm... inkább olvas
tam. Már-már kezdtem komolyan aggódni magam 
miatt. Aztán egyik napilapunkban, a neves kritikus is 
hasonló érzésekről számolt be (Esküszöm, senkinek 
sem szóltam!). Azzal magyarázta a jelenséget, hogy 
valójában nem hétköznapi tehetségek, hanem -  ke
mény munka és tanulás, sok anyagi ráfordítás ered
ményeként -  profik mérték össze tudásukat. Minden
ki mindent tudott. Ez ugyan a műsor színvonalát az 
egekig emelte, de megfosztott a szurkolástól' Ő 
egyedül Antal Imréért izgult.

En Vörös Laciért nem izgultam annyira az aszódi 
kulturális bemutatón. (Bár, mintha tartott volna 
Mamintitől, a kicsi zöld tündértől.) Gál Tiborral együtt 
“levezényelték” a műsort. Annál inkább drukkoltam, 
hogy legyen kinek bekonferálni az előadókat! Amikor 
a zsúfolt termet megláttam, még nem mertem elhinnif 
ez így is marad. Vártam, hogy amikor majd túl lesz a 
szereplésen a csemete, feláll a család és elmegy. 
(Akadt ilyen is. Volt, akit az sem tartott a helyén, 
hogy a színpadon épp egy gyerek küzd -  a terem 
rossz akusztikájával -  a közönség figyelméért. Kopo
gós cipőjében végiglejtett a termen, majd gondosan 
becsapta az ajtót maga után.)) Nagy örömömre a kö
zönség kitartott. Tapsolt, bíztatott, együtt élt a sze
replőkkel, minden poénra “vevő” volt.

íme a fellépők névsora:
1. H. Zsemberovszky Erzsébet -  szavalat
2. Városi Nyugdíjas Klub hagyományőrző csoportja 

-  A fonóban
3. Kovács Dorottya -  szavalat (Csengey G. Általá

nos Iskola)
4. Dobai Laura -  próza (2.sz. Általános Iskola)
5. 3.z osztály -  Lázár Ervin mesejátéka (Csengey 

G. Általános Iskola)
6. Ambrus Szabolcs -  trombita (2. sz. Általános Is

kola)
7. Buzási Mária -  ének (2. sz. Általános Iskola)
8. Bubenyák Zoltán -  szintetizátor (Evangélikus 

Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma)
9. Ondrik Gergő -  mesemondás (2. sz. Általános 

Iskola)
10. Remenár László -  furulya, fuvola
11. Rómeó és Júlia paródia (Evangélikus Egyház 

Aszódi Petőfi Gimn. színjátszó csoportja)
Azt hiszem, aki megnézte őket, nem csalódott. A 

műsor színvonalas volt, a profizmust pótolta a lelke
sedés és az “itthon” légköre.

Hasonlóan tartalmas és elismerésre méltó anyag 
gyűlt össze a kiállításra:
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-  Barta-Gyalog házaspár -  természetes anyagokból, 
használati és dísztárgyak

-  Budai András -  fafaragás
-  Budai Józsefné -  kézimunka
-  Czifra Balázs -  festmények
-  Fehér József-  korongozó gép
-  Gyebnár Istvánné -  horgolás
-  H. Zsemberovszky Erzsébet -  szőnyegszövés
-  Juhász Józsefné -  gobelin
-  Nagy Jánosné -  kukorica csuhéj
-  Masznyik Istvánné -  kézimunka
-  Szernecz Zoltán -  intarzia
-  Szilágyi Sándorné -  textil
-  Varga Edit -  rajz
-  Zsemberovszkiné Molnár Márta -  népi kerámiák
-  2.sz. Fiúnevelő Intézet P.P. -  agyagszob

rok, bábok

Akiket tavaly a nézők közül hiányoltam, az idén 
sem láttam. Az evangélikus gimnáziumnak, a műsor
ban résztvevő tanulói, ópusztaszeri kirándulásról 
mondtak le azért, hogy este itt szerepeljenek. Úgy 
látszik nekik, és tanáraiknak fontos volt ez a rendez
vény. Kinek fontos még?

Újra írom, amit egy évvel ezelőtt is: rangot kellene 
teremteni az Aszódiak az Aszódiaknak rendezvényei
nek. Ez pedig pénz nélkül nem megy. Jó lenne egy- 
egy emlékezetes ajándékkal megköszönni a részvé
telt. Talán még többen éreznének kedvet a bemutat
kozásra. Talán úgy éreznék, érdemes. Talán éreznék 
városunk megbecsülését.

Miközben írok, a KI MIT TUD? gálája zajlik. Úgy tű
nik, nem is a győztesek nyerték a legtöbbet. Hullanak 
a százezres különdíjak, röpköd a sok szponzor neve. 
(Hm. Kié is a Rónai Lajcsi? A Dinnyés Lacié!) Jaj, 
úgy izgulok! Hogy lesz jövőre? Lesz-e jövő?

B.M.

M1KVLÁS NAPI 
LEGENDA

Mindenkinek kedves emlékei közé tartozik a Mi
kulás-napja, amire felnőttként is mindig szívesen 
gondolunk vissza. Ha behunyjuk a szemünket, a 
visszaidézett képeken mindig hull a hó, az esti 
szürkületben kihaltak az utcák. Már régen kitettük 
az ablakba gondosan pucolt cipőnket, s várjuk a 
Mikulást, aki égi szánkóján csilingelve érkezik hoz
zánk.
, Mindezeket a felejthetetlen élményeket egy kis- 

ázsiai város, Myra püspökének köszönhetjük. Az 
i.sz. 272 táján született Patara városában, amely 
ma Törökországban van, de akkoriban a Római Bi
rodalomhoz tartozott. Szülei Miklósnak, azaz görö
gül Nikolaosznak nevezték el, aminek a jelentése: a 
nép vitéze, a győző. Nagybátyja volt a patarai püs
pök, akinek hatására maga is pap lett. Apja halála 
után nagy-vagyont örökölt, s ekkor történt vele az a 
különös eset, amelynek nyomán tisztelete az egész 
világon elterjedt, s aminek emlékét ünnepeljük ma 
is Miklós napján, december 6-án.

Egy elszegényedett nemesember, miután sehogy 
sem tudta adósságait kifizetni, elhatározta, hogy 
áruba bocsátja három lányát. Miklós meghallotta 
ezt, s megfogadta, hogy segít a védtelen lányokon, 
s a “kendőbe kötött sok aranyakkal” a házukhoz si
etett és a nyitott ablakon, az éj leple alatt betette 
adományát.

A szent életű férfiú később is segített, akinek 
csak tudott. Ő maga szegényesen szűkölködve élt, 
de másokkal mindig bőkezű volt. Különösen a gye
rekeket szerette, s úton-útfélen megajándékozta 
őket. Isten -  kegyes életmódjáért -  még életében 
csodatévő hatalommal ruházta fel.

A keresztényüldözések alatt őt is elfogták, éhez- 
tették, kínozták, de kivégezni nem merték. Fogsá

gából kiszabadult, de hamarosan, 327 táján meg
halt. Myrában titokban temették el. 1087-ig nyugo
dott itt, de a város török megszállása alatt az itáliai 
Bari város lakói kimentették a városból az elrejtett 
tetem maradványait. Bariban a szent tiszteletére 
megkezdődött annak a St. Nicola-templomnak az 
építése, amely ma is áll. Oltárán aranykoporsóban 
helyezték el az ereklyéket.

Legendái nyomán Miklós a szüzek, a hajósok, a 
vándordiákok patrónusa. Tisztelete rendkívül gyor
san terjedt, különösen Oroszországban. A pravosz
láv templomok ikonosztázain mindig látható ábrázo
lása. Nyugaton a 9-10. századtól kezdtek számára 
templomokat emelni. Magyarország valószínűleg 
közvetlenül Bizáncból vette át a tiszteletét. Tudjuk, 
hogy Szent Miklós ereklyéiből Szent István is szer
zett. Nevét jelenleg is szá
mos község, templom őrzi.

Régi hagyomány egyéb
ként, hogy a téli ünnepkör
ben megjelennek ajándéko
zó lények, mint a mesebeli 
Holle anyó, Fagyapó, Tél
apó, a francia Pere Noéi, az 
angol nye lv te rü le t Santa 
Clausa, és olykor ijesztő, dé- 
monikus teremtmények, mint 
a Hókirálynő, vagy a Mikulás 
nyomában lánccal csörtető 
krampusz.

A Mikulás-járás a feljegy
zések szerint már a 13. szá
zadban ismert volt, és gyor
san elterjedt egész Európá
ban, hogy a Mikulás kikérde
zi, vizsgáztatja is a gyereke
ket. Tudásuk, illetve viselke
désük szerint ajándékkal ju 
talmazza vagy virgáccsal 
bünteti őket.

(Válogatta: G.T.)
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Gondolatok a szerétéiről!

A szeretet olyan kincs, mely nélkül boldog élet soha 

nincs!

“Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat”

Ez életünkben örök példamutató feladat.

“A szeretet soha el nem fo g y  ”
Mely mindég erőt, nyugalmat, boldogságot oszt. 
Szeretet nélkül nincs élet a földön,
De szeretetet nemcsak kapni, de adni is nagy öröm! 
A piciny gyermek még nem ért semmit,

De ha jó l  érzi magát, szeretetteljes, boldog mosolya 
felvidít!

Majd később, ha két p ici karja átölel,
Mindkettőnket a szeretet boldogsága tölt el.

Majd iskolás korunkban is szeretetre vágyunk,

S  boldogság, ha szerető pajtásokra, barátokra 
találunk.

Később hozzá csatlakozik az őszinte szerelem, 
Melyben bízunk, hogy társunkkal összeköt 
bennünket egy életen.

Telnek, múlnak az évek...
S  belőlünk is boldog szülők lesznek.

De ennek is jön  a folytatása...
S  mi leszünk unokáink boldog nagymamája... 
Minden kornak megvan a maga szépsége,
De az élet legnagyobb örömét adja, unokáink 
szeretete!
És így ismétlődik életünk sok-sok évszázadon át...

S  minden kor embere érzi,
Hogy az életnek igazi értelmet az “örök” szeretet 
ád!
Persze életünkben lehetnek nehéz napok, évek,

Mikor a szeretet mellett a gyűlölet is felébred! 
Ilyenkor gondolnunk kell arra,

Hogy ez nekünk is nagy fájdalm at okozna.
A megpróbáltatásokon tegyük túl magunkat, 
Vigyázva, hogy mi, ne bántsuk embertársunkat!!! 
Mert nyugalmat, békét csak így lelhetünk 
S  így mindég békességgel, örömmel telik majd  
életünk!
Én már mind a négy kort megéltem...

Sok öröm, de bánat is ért életemben...

Igaz, hogy “bajban ismerjük meg az igazi barátot”. 

Kitől a szeretet, ragaszkodás soha el nem fogy!!! 
Szeretném, ha e gondolatok emlékként maradnának 
bennünk,

S  embertársaink megértő szeretete kísérné végig 
életünk!

H. Zsemberovszky Erzsébet 

nyugdíjas, Aszód

M i van a dobozban?
Kíváncsi vagyok de nagyon, 
dobozkában mi vagyon?
Baba? Játék? Nem tudom.
De megtudom, ha kinyitom.

Télapó
Mindenféle ajándékot hoz a Télapó,
De ha rosszak vagyunk kár a szó:
Szomorú lesz Télapó!

Krampusz
A kiskrampusz jó l dolgozik,
Virgácsot csak a rossznak visz.
Hisztizik is Robi nagyon,
S a virgácsot kidobja az ablakon.

Karácsonyfa
Jaj, de pompás ez a fa, 
ajándék van alatta!
Baba, játék mindenféle 
Itt a vége fuss el véle!

Szikora Veronika 8 éves 
Csengey Gusztáv Általános Iskola
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A Fő tér rendezésének kérdéséről közreadott gondo
lataimat a Podmaniczky-kastélyok rekonstrukciójával 
szeretném lezárni.

Közismert tény, hogy az ún. régi Podmaniczky-kas- 
tély 1891-től az evangélikus egyházkerület tulajdona 
volt, ahol országos hírű, színvonalas polgári leányisko
lát (ez akkor középiskolának számított!) működtetett. 
Az 1948. évi államosítás idején ez a közintézmény, 
nemcsak de facto, hanem de jure is, állami tulajdonba 
került. Tekintettel arra, hogy az evangélikus egyház a 
kastélyt ismét oktatási célra kívánja felhasználni, az ér
vényben lévő törvények értelmében nem lehet vitás, 
hogy az épület és a hozzá tartozó telekingatlan -  be
látható időn belül -  ismét a jogos tulajdonosáé lesz. 
Természetesen a kérdés megoldása nem olyan egy
szerű, mert a kastélyépületet jelenleg több bérlő hasz
nálja. Az újabb Podmaniczky- (az ún. Széchenyi-) kas
télyt, miután utolsó tulajdonosától, gróf Széchenyi Gyu
lától elvették, szintén államosították.
Jelenleg is ez a tulajdoni státusza, 
használója pedig a Pest Megyei Ön- 
kormányzathoz tartozó Petőfi Sándor 
Gimnázium és Gépészeti Szakközépis
kola. A helyzetet bonyolítja a jelenlegi
-  nyilvánvalóan átmenetinek tekinthető
-  állapot, mely szerint a jelzett középis
kola a régi Podmaniczky-kastély nyu
gati szárnyát is használja, amelyre az evangélikus püs
pökség igényt tart.

E helyzetképi kitérő kicsit rávilágított arra a történel
mi folyamatra és ténysorozatra, amelyen a két patinás 
épület az elmúlt században átment. Témánkat nem 
annyira a jogi tulajdonviszonyok milyensége érdekli, 
bár attól el nem választható, hanem annak a megvizs
gálása, hogy miképpen alakult az épület és a hozzá 
tartozó parkok sorsa az elmúlt évszázadban. Volt-e 
kapcsolata a kastélyoknak az előttük elterülő Fő térrel?

Először is szögezzük le: a tulajdonosok mindkét kas
télyt 1944-ig jó állapotban tartották, megőrizték eredeti 
külső formáját, a Sándor-szárny neves freskóját a szá
zad elején restaurálták. A Széchenyi-kastélyhoz kap
csolódó egykori parkhoz, Podmaniczky I. és II. Sándor 
füvészkertjéhez vezető híd és barokk kapu is létezett, 
míg a régi Podmaniczky-kastély előtti térség a leány
nevelő iskolai céljait szolgáló tornatérre és a tér felől 
húzódó lejtőn árnyat adó parkra tagozódott. Mindkét 
kastélyt (már a XVIII. századtól) kerítés zárta el a köz
nép által használt Fő tértől és a hozzá kapcsolódó ut
cáktól. Az impozáns U alakú épület keleti és nyugati 
homlokzatán ekkor még olvasható állapotban létezett 
az a két felirat, amelyet Podmaniczky II. János és 
Podmaniczky I. Sándor helyeztetett fel az építő Jung 
József mesterrel. A két latin felirat minden arra járót 
(szegényt és gazdagot) az élet alaptörvényére figyel
meztetett:

Mortalibus: Dispone domui tuae, quia certo morieris. 
(Halandóknak: Rendelkezz házadról, mert biztosan 
meghalsz.)

Hasonló vallásfilozófiai megfontolásból helyezték el 
a Mély út felett átvezető híd két oldalára a német és 
magyar nyelvű feliratot:

Alles ist nur übergang. -  Minden csak átmenet.
Az 1944-et követő időkben a feliratok lekoptak, a híd 

szétbontásával, a jelmondatos táblák is a szemétre ke

rültek, pedig a hatalom új urainak is hasznos lett volna 
olvasni e sorokat: Minden csak átmenet.

A kastélyok, a parkok a háború heteiben súlyos káro
kat szenvedtek. Az épületek helyreállítására több sza
kaszban került sor. Az U alakú épületnek példamutató 
teljes műemléki helyreállítására az 1960-as évek első 
felében került sor. (Az említett feliratokat azonban ek
kor már nem helyezték vissza a falakra, az adott kor 
ateista filozófiája dekadensnek és “fellazítónak” tartotta 
az elmúlásra utaló nyílt figyelmeztetést!) A kastély je
lenlegi leromlott állapota az azt követő időkben hasz
nálók gondatlanságának, nemtörődömségének a hibá
ja. Mint az ország más értékeinek a tönkretevői, a 
pusztulás felelőtlen szemlélői esetében, úgy ebben a 
helyzetben sem történt felelősségre vonás. A nyugati 
szárny freskóját az 1970-80-as évek fordulóján restau
rálták. A Széchenyi-kastély restaurálását a gimnázium 
egykori agilis igazgatója, jó tíz évvel ezelőtt kezdte 

meg, befejezésére azóta sem jutott erő. 
A kastélyokhoz kapcsolódó külső parkot 
házhelyeknek parcellázták (Béke kert). 
A belső parkok és udvarok az 1960-70- 
es években még esztétikus színvonalu
kat -  a körülményekhez képest -  meg
tartották, ám azóta állaguk fokozatosan 
romlik. A XX. század végére tehát elér
kezett az idő a nemzeti értékeink és ter

mészetesen Aszód büszkeségei közé tartozó kasté
lyok és a hozzá kapcsolódó parkok restaurálásához.

Mivel a tulajdonviszonyok átrendeződése a közel
múltban és napjainkban felgyorsult, Aszód város ma 
már csak javasolhat, csak kérhet, csak egyeztethet, 
amikor a Fő tér rendezésébe a kastélyokat (különösen 
az U alakú régit) udvarukat és parkjukat bevonni, be
kapcsolni szándékozik.

Amikor véleményünket, gondolatunkat megfogal
mazzuk, mi is csak ezt tesszük, reménykedve, hogy az 
új (régi) gazdák nem vetik a sutba a jószándékú felve
tést és javaslatot. Senki nem gondolhatja, hogy csak 
egyféle megoldás létezik egy probléma megoldásában.

A realitásokat figyelembe véve a Fő tér és a kasté
lyok között az elkövetkező években sem omlanak le a 
kerítés oszlopai és rácsai. A tér és kastélypark történe
tileg sohasem képeztek szimbiotikus egységet, ez a jö
vőben sem valósul meg. Erre nincs is szükség, mivel a 
magyar közfelfogás kerítés-komplexusán amúgy sem 
lehetne átlépni, másrészt pedig a kastélykert és Fő tér 
elhatárolása funkcionálisan indokolt.

Ámha a múltat, a kastély és parképítők szándékát 
vesszük figyelembe, akkor a jelenlegi állapoton mégis 
radikálisan változtatni kellene.

Vegyük előbb a családalapító Podmaniczky I. János 
két fiának, a kastélyátépítő II. Jánosnak és I. Sándor
nak az elképzelését. A kor kastélyépítési megoldásai
val ellentétben a Fő tér felé nem az épület főhomlokza
tát, hanem -  a terepviszonyokat figyelembe véve -  az 
udvart fordították. Gödöllő és Hatvan Grassalkovich- 
kastélyai pontosan ellenkező elrendezésűek és ezért 
olyan lenyűgözően méltóságteljesek. Az aszódi kas
télyt tervező Jung József éppen nem a hatalmat, a te
kintélyt sugalló aranyozott oszlopos, kupolás portált ál
lítja a középpontba, hanem az emberi élet színteréül 
szolgáló udvart és portát, és ezek bensőséges hangu
latával kapcsolódik a város központjához, hirdetve a
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6 ASZÓDI

pavilonok falán olvasható szándékot, hogy a hajlékot 
“halandóknak” és nem “földi isteneknek” építették. 
Azért persze mind a tervező, mind pedig az építők 
nem akarták művüket elrejteni, ezért aztán a kor ízlése 
szerinti és a barokk épületekhez idomuló parkot építet
tek. A parkművészet e virágkorában az épületek szép
ségének kibontását, a látvány megtartását, ugyanak
kor a különféle növények minőségi megjelenítését tar
tották fontosnak. Amíg a Podmaniczkyak lakták az “ősi 
fészket” a bagi dombról lefutó országútról érkező utazó 
már messziről gyönyörködhetett az alacsonyra nyírt 
örökzöld sövények harmonikus tekervényei és a külön
féle színű és formájú virágok pompájából méltóságtel
jesen kiemelkedő, a későbarokk harmóniáját megjele
nítő szép sárga épületet.

A Fő tér vásári sokadalma is megtekinthette a keríté
sen át a nagy szemű ablakokat, a teraszon sétáló ura-

Mi történik nálunk?
A minap az Aszódi Tükröt olvastam és Szabó Mag

da Abigélje jutott az eszembe.
“Abigél” -  aki csendben, titokban tette azt amit a 

szíve diktált, megsegítve a rászorulókat, örömet sze
rezve a búsulóknak és reményt adva az elkeseredet
teknek. Senki nem ismerte és mégis mindenki ismerni 
vélte és tudott cselekedeteiről.

Nos, ma ez már nem így van. Illetve most is létez
nek hétköznapi “Abigélek”.

Sokszor halljuk: “nálatok semmi sem történik” -  pe
dig ez nem így van.

Félreértés ne essék, és a többi iskolának -  akik 
régóta beszámolnak magukról a Tükörben -  tisztelet
tel adózom, ők ugyanis már régen rájöttek arra, hogy 
“nem elég a jót akarni, de tenni, tenni kell” és publikál
ni is kell!

Szeptemberben ünnepélyes -  igen ünnepélyes tan
évnyitónk volt. Hiszen iskolánk 15 éves, már ilyen 
“öreg”. Az ünnepi alkalmat kihasználva felvettük a 
Csengey Gusztáv nevet.

Beindult az év. Az első közös megmozdulás az őszi 
akadályverseny volt. Az alsó tagozatos osztályok a 
fűzfáig mentek a feladatokkal nehezített pályán.

A felső tagozatosok a városi sportpályát vették bir
tokukba.

Jó érzés volt látni a gyerekek izgatottságát, a neve
lők lelkesedését és a városlakók érdeklődését.

A Suba közben lakik egy idős néni, aki az ablakban 
könyökölve először elzavarta a “titkos levelet” kereső 
gyerekeket, majd megtudva, hogy ez egy feladat, 
minden csapatnak súgott.

Októberben megújult a Diákönkormányzat is, rend
szeresen, havonta tart gyűlést a D.Ö.K. tanács. No
vember 18-án megtartottuk az első iskolagyűlést is, 
ezzel készülve a tavaszi országos diákparlamentre. A 
D.Ö.K. már 2 vetélkedőt is szervezett. Október 30-án 
a Világtakarékossági nap alkalmából 60 fő részvételé
vel:

I. 6/a és 4/a osztály
II. 5/z és 2/b-2-es csapata

III. 7.o. és 2/b-1-es csapata.

Ságokat és úrnőket. S bár a társadalmi távolság föld
rajzilag is mérhető volt közöttük, ám maga a tény, hogy 
látható volt ezen úri világ, életük részének tekinthették 
azt.

A jövő útját is e lénián kell keresni. A kastély barokk 
szépségétől nem szabad megfosztani a kerítésen kívül 
lévőket. Olyan növényzettel kell díszíteni az udvart és 
a parkot, amely illik a stílusos épülethez és amely így e 
komplexum integráns részévé válik.

A tér és kastély, a tér és park így kapcsolódhat egy
be, így alkothat egészet, így térhet vissza az ezt meg
álmodó és megvalósító Podmaniczkyak és megbízóik 
elképzeléséhez, így térünk vissza ahhoz a harmóniá
hoz, amit a több évszázados múlt gyakorlata kínált 
őseinknek, amelyet kár lenne a ma élőktől is megta
gadni.

A. I.

A másik a mesetotó volt 50 tanulóval. 13 + 1 talála- 
tos lett Aranyos Virág 3/z és Koncz Zsuzsa 4/a.

Kulturális programjaink is megkezdődtek. 40 alsós 
gyerek volt október 5-én a Zeneakadémián Balogh 
Lászlóné vezetésével.

November 24-én pedig az Erkel Színházba látoga
tott 42 gyerek, legközelebb december 15-én nézik 
meg a Márta című darabot, szintén Zsuzsa nénivel. 
Az alsó tagozatos osztályok közül az 1/z, 2/a, 2/b, 
2/z, 4/a, 4/z Gödöllőre váltott színházbérletet, az első 
előadást október 10-én látták.

A 3/z osztályosoknak más bérletük van, így ők no
vember 5-én jártak színházban, Márta nénivel és 
Györgyi nénivel.

November 6-án 94 gyerek jutott el a Csodák palotá
jába -  ez egy interaktív játszóház. A nagy érdeklő
désre való tekintettel decemberben újra szervezünk 
egy látogatást.

Gyűjtő szenvedélyünknek is hódoltunk, szeptember 
23-október 2. között papírgyűjtési akciót szerveztünk 
Kern Kati néni irányításával. Jelenleg pedig a Vörös- 
keresztnek gyűjtjük a 10, 20 filléreseket.

Persze a tanulás sem került háttérbe, a levelező 
versenyek mellett 25 felsős és 17 alsós tanuló írta 
meg első feladatlapját matematikából, magyarból, tör
ténelemből az Országos Tanulmányi Versenyre.

Részt vettünk október 19-én a Petőfi szavalóverse
nyen, melyet házi vetélkedés előzött meg.

Kovács Dorottya 4/z osztályos tanuló első lett, de 
szépen szerepelt Laukó Renáta, Kiss Hajnalka, Bíró 
Karolina és Kovács Kitti is.

Jelenleg a 3/z osztályos tanulók készülnek mesefel
dolgozással, Kovács Dorottya szavalattal az “Aszódi
ak az Aszódiakért” műsorban való szereplésre.

November 25-én 50 gyerek a Természettudományi 
Múzeumba tesz látogatást. November 30-án családi 
sportnapra készülünk. Decemberi programunkat szí
nesíti a tanulók által kedvelt zsibvásár, bolhapiac és 
Télapó-buli.

Ebben a hónapban jelentkezünk a Xénia klubba is.
Eddig ennyi, a többiről majd később.

Csengey Gusztáv 
Általános Iskola 

nevelői
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- Október 24-én megyei millecentenáriumi vetélkedőn 
vett részt a 4. osztályos Dunai Eszter, Masznyik Dá
vid és Nagy Erika.

A nagyon komoly és igen nehéz versenyben Nagy Eri
ka 4. helyezést ért el.
- Október 25-én került sor a hagyományos mezei futó

versenyre. Az Ikladon megrendezésre került vetélke
désen iskolánk tanulói is részt vettek és a következő 
eredményeket érték el:

Csapatverseny 
I. korcsoport

II. korcsoport

III. korcsoport

I. korcsoport

II. korcsoport

III. korcsoport

-  Fiúk -  II. helyezés
Bujdosó Zoltán (4.o.) Papp Gábor 
(4.o.) Kulyó László (2.o.) Barborás 
Gábor (3.o.) Posta Gergő (3.o.)

-  Fiúk -  II. helyezés
Barna Dániel (5.o.) Fürjes Ádám 
(5.o.) Vénig Zoltán (6.o.) Juhász 
Ákos (6.o.) Deák Norbert (7.o.)

-  Fiúk -  III. helyezés
Tóth Attila (7.o.) Körösi Gábor (7.o.) 
Vörös Norbert (8.o.)

-  Lányok -  III. helyezés
Sápi Dalma (2.o.) Buzási Katalin 
(3.o.) Márton Anna (3.o.) Lehoczki 
Anna (4.o.) Bobály Tímea (4.o.)

-  Lányok -  IV. helyezés
Seres Alexandra (5.o.) Szabó Ágnes 
(6.o.) Dobay Laura (7.o.)
Buzási Mária (7.o.)

-  Lányok -  II. helyezés
Kiss Eszter (7.o.) Barborás Anita 
(7.o.) Turcsán Aliz (7.o.)
Krecsmarik Tímea (7.o.)

Egyéni versenyben:
I. helyezés -  Tóth Attila és Deák Norbert (7.o.)

III. helyezés -Vénig Zoltán (6.o.)
II. helyezés -  Barborás Anita (7.o.)

Az egyéni győztesek továbbjutottak a területi döntőre.
- Október 26-án Szendrei Éva igazgatóhelyettes tanár

nő vezetésével 36 gyerek kirándult Szanda várához.
- November 6-án a felső tagozatos diákok színházban 
jártak. A gödöllői Művelődési Központban tekintették 
meg a Tóm Sawyer c. darabot.

-November 11-én a Varga Tamás matematikai ver
seny iskolai fordulója került megrendezésre. 

-November 14-én a 6. osztályos tanulók osztályfőnö
kükkel, Molnár Józseffel az Idősek Napközi Otthoná
ban végeztek parkosítási munkát a lakótelepen.

- Iskolánk tanulói is részt vettek az ASZÓDIAK AZ 
ASZÓDIAKNAK kulturális bemutatón. A IV. osztályos 
Ondrik Gergő egy honfoglaláskori mondával, az 5. 
osztályos Ambrus Szabolcs trombitajátékával szóra
koztatta a közönséget. A 7. osztályos Búzási Mária 
csengő hangját élvezhették azután a hallgatók és a 
szintén 7. osztályos Dobay Laura vidám történetén

nevethettek.
- November 23-án ismét túráztak gyerekeink. Az úticél 

ezúttal Csővár volt.
- Alsó tagozatos tanulóink sem maradtak a hónapban 

színházi élmény nélkül. Ők szintén a gödöllői Művelő
dési Központban nézték meg Az ördög három arany
hajszála c. mesejátékot.

KÖK hírek
- Folyamatosan zajlik a műveltségi vetélkedő. Az I. 

fordulóra minden osztályból kaptunk megoldást. A 
II. forduló zárása november 30-án lesz, és ekkor 
már érdekessé válhat a verseny állása.

- Október és november hónapban folyamatosan zaj
lott a papír és a vasgyűjtés, melyből elég szép be
vételhez jutott a KÖK. Természetesen díjaztuk az 
osztályok közötti verseny győzteseit. Ennek ered
ményeképpen a kapott pénzjutalomból színház-, 
múzeumlátogatást tudott szervezni néhány osztály. 
Az egyénileg legjobb teljesítményt nyújtó gyerekek 
is külön jutalomban részesültek.

Köszönjük a szülők, illetve azoknak a felnőtteknek a 
segítségét, akik lehetővé tették a gyerekek számára 
a gyűjtést. Remélhetőleg ők is tudtak segíteni azzal, 
hogy sok felesleges kacattól szabadították meg a 
háztartásokat.
A KÖK is bekapcsolódott a BLIKK újság által hirdetett 
“Fillérgyűjtési akcióba”. Természetesen mi a kis lét
számú iskolák versenyében indultunk, és úgy gondol
juk nem vallottunk eddig szégyent, hiszen több mint 
12.000 db fillért (10 és 20 fillér) sikerült eddig begyűj- 
tenünk. A verseny december 7-ig tart, kíváncsian vár
juk a végeredményt. A beváltott fillérek megint csak 
az osztályok és a KÖK vagyonát gyarapítják.
A jelenlegi verseny állása alapján az 1. osztály és a 
2. osztály áll az élen, a tanulók eddig több mint 2000- 
2000 fillért gyűjtöttek.

*******
Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak a szülőknek 
a segítségét, akik az Obernburgból érkezett gyereke
ket fogadták, ellátták, kísérték, vállalták itt tartózkodá
suk alatt a pótmama, pótpapa, póttestvér szerepét 
Köszönjük Bánhegyi Ottóné, Kiss Károly 

és Kiss Károlyné 
Leitli Ferenc és Leitli Gabriella 
Máté Mária és Szendrei Éva 

szerető gondoskodását, amely mint az már a német 
gyerekektől érkezett levelekből kiderült, nem volt hiá
bavaló.

****

Megjelent iskolaújságunk a “SULI-MIX” Leitli Norbert 
7. osztályos tanuló szerkesztésében. Megvásárolha
tó az iskolában.

Aszód, 1996. november



8 ASZÓDI

ESUÖLC
Hiánycikk! A kereskedelemben, ami hiánycikk, 

azért többet kérnek. Társadalmunknak nagyon sokba 
kerül az erkölcs hiánya.

Egyszerűen érthetetlen, hogy az iskolákban miért 
nem vezetik be az erkölcstant mint tantárgyat. Gyer
mekkoromban az iskolai bizonyítványokban, a tantár
gyak felsorolása a hit- és erkölcstannal kezdődött. Az 
erkölcstan ismereteit senki (!) nem nélkülözheti vallá
si- vagy pártállási hovatartozástól, meggyőződéstől 
függetlenül. Minimum heti 3 óra volna szükséges. 
Nagyon gyorsan megcáfolom azt a nézetet, ha peda
gógus kollégáim az amúgy is túlzsúfolt tananyagra 
hivatkoznak. Minden munkánál, így az oktató-nevelő 
munkánál is a végcélt, az eredményt kell mérlegelni. 
Biztos vagyok benne, hogy az a tantárgyi anyagrész 
-  ami az óraszám átcsoportosítása miatt látszólago
san elvész -  bőven pótlódik az erkölcsös fiatal ma
gánszorgalmából, hisz megtanítottuk a tudás értéke
lésére, az ahhoz való útkeresésre. Ha “lapáttal do
bunk rá” kétszerannyi ismeretanyagot, akkor sem 
biztos, hogy pozitívan fogja tudni hasznosítani. Egy 
hasonlattal élve, ha az ember szervezetének periféri
ális részét megtámadja egy fertőzés, az egészséges 
szervezet azt legyőzi. Ha az immunrendszer műkö
dése elégtelen, akkor -  sok esetben -  a gyógyszerek 
sem segítenek. Nem mindegy az atombomba vagy 
az atomreaktor készítése ugyanazon ismeretek fel- 
használásával. Az erkölcsi ismeretek mutatnak irányt 
az ismeretek becsületes hasznosítására, az innovatív 
gondolkodásra, a környezetünk- az egész társada
lom szebbé és jobbá tételéhez. Ez nem pénz kérdé
se csupán, akarni kell. Vagy talán éppen az a cél, 
hogy a társadalmat beteggé, butává és szegénnyé 
tegyük? Nagyon beteg a társadalmunk lelkileg, testi
leg. Igaz, a beteg ember, a szegény ember, a buta 
ember el van foglalva egyéni problémáival. Ezáltal

ezt a réteget jól lehet vezetni (az orránál fogva). Ta
lán ez volna a cél? Ilyen körülmények között a sógor
koma kapcsolatok -  mint eső után a gomba -  szapo
rodnak. Társadalmunkban ma már az “immunrend
szer” sem működik mindig megfelelően. Nem “Z”-nek 
kell az elmeosztályra bevonulni, hanem nekünk, akik 
nem merünk az erkölcstelenséggel, összefonódások
kal szembenézni. A nyakamat teszem rá, “T”-nek a 
haja szála sem fog görbülni, pedig “pár Ft-tal keve
sebbért” másokat súlyosan megbüntettek. Vég nélkül 
lehetne a példákat sorolni.

Legelőször a saját “házunk táján” kellene nagytaka
rítást végezni... Sajnos pillanatnyilag (!) nem lehet. (A 
“miért”-et is megválaszolom személyesen, négy- 
szemközt.)

A kriminális személyiség kialakulására nem kívá
nok kitérni. Inkább a megelőzésről néhány gondola
tot. Az ép személyiség kialakulásának egyik helyszí
ne a család. Nagyon sok családban nem kapja meg 
a gyermek azokat az erkölcsi alapokat, amire később 
az iskola, a társadalom tovább építhet. Ezek a csalá
dok, ha formailag együtt is vannak, funkcióját nézve 
dezorganizálódtak. Ezért -  a bűnözés további foko
zódásának megelőzése érdekében -  az iskolának 
kellene átvenni az erkölcsi nevelést teljes vertikumá
ban. Itt -  figyelembevéve a szakképzettséget -  men
tális higiéniai ismeretekre is lenne lehetőség. Jelen
leg a pszichológusok főként tűzoltó munkát végez
nek. Minden jóakaratuk és jó felkészültségük ellenére 
ez kevés. Tudom, a bűnözés okai mindig multifak- 
torálisak. Bizonyos diszpozíciókat -  amiket születé
sétől magával hoz a gyermek -  nem tudunk kiküszö
bölni. Az erkölcsi fékek neveléssel kialakíthatók, fej
leszthetők. Fokozatosan magasabb erkölcsi struktú
rák kialakításával igen szigorú erkölcsi fékek fejleszt
hetők ki, amik ellen tudnak állni különféle társadalmi 
csábításoknak.

Ha a jelenlegi tendencia folytatódik, gyermekeink, 
társadalmunk nagy veszélybe kerül. Legalább most, 
a 24. óra 59. percében tegyük, amit tenni tudunk.

K. N. K.

Búcsú a KISASSZONYOK-tól
Falugyűlés anno valamikor:
- Mikor lesz telefonunk?
- Miért nem intézkedik az önkormányzat és a pol

gármester, hogy belépjünk Európába a telefonnal?
- Miért nem lépnek be azonnal a telefonos KIS

ASSZONYOK?

Beszélgetések az utcán 1996 őszén:
- Nézd meg, ezek a szerelők hogy feltúrják a város 

utcáit, miért nem oszlopon viszik a kábelt?
- Mennyi oszlop, miért nem a föld alatt készítik el a 

hálózatot?
- Képzeld, ENGEM már tudnak hívni!
- Hát ez nem igaz, tegnap még belépett, ha nem is 

rögtön a Zsuzsika, ma meg csak zúg-búg a telefo
nom.

Megyek is a Postára, és beolvasok a vezetőnek,

hogy mi ez a munkafegyelem!
- Ja. Ma már tárcsáznom kell? Nincsenek KIS

ASSZONYOK?
- Úristen, most kivel fogok veszekedni?
Igen. Ilyen és ehhez hasonló beszélgetések hang

zanak el mostanában, miközben a DIGITEL 2002 Rt. 
rohammunkában készíti a TELEFON-t.

1996. NOVEMBER 20-án 16 órakor az aszódi POS
TA épületében végleg elnémult a sokak által szidott, 
kevesek által dicsért CB központ. Ez az elnémulás 
hatalmas előrelépés a VÁROS életében. Jöhetnek a 
vállalatok, vállalkozók. Teremthetnek ÚJ munkahelye
ket, mert mostantól nemcsak földrajzilag vagyunk kö
zel a FŐVÁROS-hoz, de az infrastruktúra is kiépült. 
Lehet “azonnal” beszélni az üzleti partnerekkel.

Ez az előrelépés azonban tíz hölgy munkahelyének 
megszűnését is jelenti. Tudtuk,-tudták, hogy előbb-
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utóbb eljön ez a nap is. Mégis, fájdalmas volt az utol
só kézikapcsolású vonal megszűnése is, mert ezen
túl már nincs rájuk szükség a központban.

Sajnos csak két kolléganőt tudtunk a Postán elhe
lyezni, a többieknek fel kellett mondani.

Az eltelt hosszú évek során megszoktuk, hogy a te
lefont felemelve kedves hangok jelentkeztek be és 
kapcsolták az általunk kért számot, vagy a NÉV sze
rint kért előfizetőt.

A technika fejlődésével ez most megszűnt. 
Dolgozhatunk helyettük Ml!
Tanulhatjuk a telefonszámokat, üthetjük a készülé

ket, de már nem szidhatjuk és nem is dicsérhetjük a 
KISASSZONYOKAT.

A munkatársak és előfizetők nevében 1996. no
vember 22-én bensőséges házi ünnepség keretében 
búcsúztunk:

TÁSKAY JÓZSEFNÉ (Katika) ellenőrtől,
IVANCSÓ GYÖRGYNÉ (GABI) TGX kezelőtől és 
HARASZTI CSABÁNÉ (LENKE)
JÁNOS PÁLNÉ (ZSUZSA)
JÓLESZ ZSUZSANNA 
KERESKÉNYI ILDIKÓ 
KISS ISTVÁNNÉ (MARCSI)
PAULÓ JÓZSEFNÉ (ZSUZSA) távbeszélő kezelőktől.

Megköszöntük a velünk maradó:
GÓLYA ZOLTÁNNÉ (EDIT)
SZTÁN ISTVÁNNÉ (ZSUZSA) TÁVBESZÉLŐ KE

ZELŐK MUNKÁJÁT IS.

Most ezúton is kívánok az elmenőknek jól fizető új 
munkahelyet, erőt, egészséget és sok boldogságot. 
Az új feladatok megoldásához sok szerencsét.

Meg kívánom továbbá köszönni sok éves áldozatos 
munkájukat a Budapest-vidéki Postaigazgatóság Ve
zetői, a munkatársak, az előfizetők és a magam ne
vében is.

Kvaka István 
postavezető

Magyar Posla

| Nagykarácsonyon 
keresztül

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Ezúton szeretném felhívni figyelmüket a MAGYAR 
POSTA karácsonyi szolgáltatására: KÜLDJE JÓKÍVÁN
SÁGAIT NAGYKARÁCSONYON KERESZTÜL!

A Posta negyedik éve a Pest megyében lévő Nagyka
rácsony postáján alkalmi bélyegzéssel látja el azokat a 
küldeményeket, melyeket a feladó “Nagykarácsonyon 
keresztül” külszolgáltatással kíván továbbítani.

Apró kedvesség ez mindazok számára, akik a kará
csonyi üdvözletek mellett egyedi bélyegzésű lapot kap
nak.

Ugyancsak Nagykarácsonyban lakik a Magyar Télapó. 
Azok a gyerekek, akik ide címezik a Télapónak szóló le
velet, biztosan választ kapnak.

Kérem Önöket, időben adják Postára a karácsonyi kül
deményeiket, hogy a címzettek még ünnep előtt meg
kapják.

Minden kedves Ügyfelünknek kellemes karácsonyi ün
nepeket és békés, boldog új esztendőt kívánok -  Kollé
gáim nevében is.

Kvaka István 
postavezető

Eredményekben 
gazdag, boldog új 
esztendőt kíván a

Magyar Posta

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 postavezető
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A GÖDÖLLŐI GRASSALKOVICH 

KASTÉLYBAN JÁRTUNK
Magyarországon a török kiűzése és a kuruc sza

badságharc leverése után a viszonylag békés idő
szak kedvezett a civilizáció fejlődésének, így a világi 
barokk építészetnek is. Mária Terézia uralma alatt 
közel 200 kastély épült hazánkban nyugat-európai 
stílusban. Az egyik legnagyobb hazai barokk kastélyt 
Gödöllőn építtette I. Grassalkovich Antal (1694-1771) 
-  a XVIII. század közepén, aki tehetséges ügyvéd
ként gróffá lett. Az építőmester Mayerhoffer András 
volt, salzburgi származású, aki a kastély belső öt 
szárnyát és lovardáját 1749-re fejezte be. Az épület 
mintájaként az A.E. Martinéin (1684 k. -  1747) ter
vezte cseklészi (ma Bernolákovo, CSR) az Eszter- 
házy és a magyarbéli (ma Velki Biel, CSR) Csáki 
kastélyt nevezhetjük meg.

A kastély belső három szárnya díszudvart fogott 
közre, az oldalszárnyak egyikében templom, a má
sikban istállók kaptak helyet. Akkoriban az épület- 
együttest, a várszerűség képzetét megteremtve, ala
csony olaszbástyás kerítés fogta körül, sarkain ki
csiny tornyokkal.

Ebben az első építési periódusban elkészült, a mai
nál valamivel kisebb épületegyüttesben fogadta I. An
tal Mária Teréziát 1751-ben, aki az osztrák örökösö
dési háborúban elévülhetetlen érdemeket szerzett 
udvarhű grófját és rajta keresztül a magyar nemessé
get tüntette ki látogatásával. E néhány napos vendé
geskedés építészeti lenyomata a kastély déli szár
nyának ún. Mária Terézia szobája, amely vörösmár
vány burkolatával, gazdag stukkózásával, a palota 
legdíszesebb terme.

A bécsi Schönnbrunn hatását is mutató kastélyon 
nagyobb átalakításokat 1782-1785 között, a gróf fia, 
II. Antal herceg, királyi főlovászmester végzett. A her
ceg a homlokzati átalakítások mellett a felső parkra 
néző egyik vendégszárnyban színházat építtetett, a 
vele szemben fekvőben pedig muzsikusai számára 
biztosított szobákat és próbatermet. A következő, 
egyben utolsó Grassalkovich-sarj, III. Antal felesége, 
Eszterházy Leopoldina hercegnő alakíttatta át a ko
rábban francia barokk kertet angol tájképi kertté, s bi
zonnyal az ő nevéhez fűződik az alsóparki hattyústó 
létesítése is, melyet a múlt század végén temettek 
be.

A Grassalkovich-család oroszlános címerét 1841- 
ben befelé fordították, mivel a bőkezű, a hámból 
kirúgni gyakran szerető III. Antal halálával magva 
szakadt a családnak. A kastély és az uradalom le
ányágon öröklődött, majd többször gazdát cserélt. E 
mostoha időszakban fényes napokat hozott az 1849- 
es tavaszi hadjárat, amikor a honvédsereg az isasze- 
gi győzelem után a kastély előtt vonult föl s az erkély

ről Kossuth Lajos intézett szózatot katonáihoz.
Szép napok köszöntöttek a kastélyra 1867-től, ami

kor a kiegyezés után a pénzügyminisztérium megvá
sárolta az épületegyüttest, s koronabirtokká téve a ki
rályi családnak ajánlotta föl nyaralónak. Ekkor ismét 
átalakításokat végeztek a kastélyon, nemegyszer -  
mai szemmel nézve -  barbárnak tűnő módon szün
tetve meg a XVIII. századi főúri életmód jellemző 
funkcionalitását (ekkor vágták például három szintű
vé a gazdagon festett barokk kori színháztermet).

Az élet viszont a kastélyban és környékén megele
venedett. A gyakorta itt pihenő Ferenc József és Er
zsébet királyné vendégei Európa koronás fői, arisz
tokratái és diplomatái voltak, a környező dombok pe
dig nagy vadászatok kutyaugatásaitól visszhangzot
tak. Különösen szerette Gödöllőt Erzsébet királyné -  
egyes számítások szerint összesen hat esztendőt 
tartózkodott itt - , akinek személyét már életében kul
tusz övezte. Halála (1898) után csendesebbek is let
tek a budai palota enteriőrjeihez hasonló gödöllői ter
mek, az agg uralkodó csak ritkán kereste föl a koráb
bi víg napok helyszínét. Habsburgok utoljára 1918. 
őszén voltak Gödöllőn: IV. Károly és családja innen 
indult külföldre, lemondva a már recsegő-ropogó mo
narchiában uralkodói jogairól.

A két világégés között Horthy Miklós kormányzói 
rezidenciája lett a kastély, életét ismét vadászatok és 
különböző sportversenyek színesítették. A szüksé
ges karbantartási munkákon kívül nagyobb átalakítá
sok nem történtek az egykor már történelmi aurájú 
épületegyüttesben, s csak az 1944-ben épített bun
ker idézi ezt az időszakot.

1945 után Gödöllőt sem kerülte el a szinte vala
mennyi kastélyunkat sújtó mostoha sors. Szovjet- és 
magyar hadsereg, szükséglakások és szociális ott
hon... csupa olyan intézmény telepedett meg a kas
télyban, amelynek ottlétéből természetszerűen követ
kezett a berendezések szétszóródása, az épület egy
re gyorsabb ütemű romlása. Az egyre szomorúbbá 
váló, siralmas állapotba kerülő műemlékegyüttes sor
sában csak a legutóbbi évek hoztak némi javulást: 
1985-től elkezdődtek az állagmegóvási munkák, pár
huzamosan az oda nem való intézmények kiköltözte
tésével. A kastély ügye már kormányzati szintű kér
déssé lett, s talán jó reményeink vannak arra, hogy 
néhány év múlva a kastély régi fényében pompáz
zék.

Talán ennyit illik tudnunk.

Nagy Jenő
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Búcsúzunk... ?
Egy búcsú mindig nehéz és fájdalmas. Különösen akkor, 

ha valaki kénytelen valamit befejezni, abbahagyni. És mi 
most abbahagyjuk a közel tíz éve megkezdett uszodai okta
tó munkát. Erkölcsi tartásunk, szakmai önbecsülésünk kí
vánja azt, hogy legyen vége. És a tisztességünk azt, hogy 
illően elbúcsúzzunk, köszönetét mondjunk.

A gyerekek, az iskolák lelkesedése, segítőkészsége sok 
nehézségen átlendített minket. Hiszen nem könnyű ez a 
munka. Csak aki kísért már uszodai csoportot, az tudja, 
mit jelent 30-35 gyerekkel két oktatónak a mély vízben 
több órán át a vízben állnia. Vigyázni rájuk, hiszen nem ér 
le a lábuk... néha fáznak... néha félnek. Ha száz szemünk 
lenne, sokszor az is kevés lett volna. Örülni velük, ha sike
rült valami “nagy dolog”: “Tanár bácsi! Sikerült vízbe 
ugranom!” Vagy: “Ugye jó  volt a lábtempóm?” Töménte
len bátortalan vagy elismerést váró kérdés. És még több 
türelem hozzá. Ezt csak szeretettel lehet végezni, illetve le
hetett végezni, -  hiszen mindez már a múlté.

Az emlékek visszatérnek. Az a sok iskola a közel tíz év 
alatt! Sárdi Erzsébet, volt uszodavezető indította el ezt a 
nehéz munkát Aszódon. Szakmai tudása, gyermekszeretete 
nekünk is példát mutatott. Erzsiké néni, “Úszó Kati néni”, 
Zsolt bácsi egy nagy falunyi létszámú gyermeket tanított 
meg úszni. Az iskolák kitartását is csak becsülni lehet, a kí
sérő tanárok lelkesedése tiszteletre méltó: szabadidejüket 
áldozták a gyerekekért.

Emlékeznünk kell, hiszen lassan már csak ebből élünk.
...Az aszódi iskolák! Az óriási tömegeket megmozgató két 

iskola! De sok versenyt megnyertek! És a Galga-kupát! 
Sokszor emlegetünk Benneteket, hiányozni fogtok. Szemünk 
előtt nőttetek fe l és ügyeskedtetek. Az iskolavezetés is min
dig segített, támogatott. Köszönjük...

. . .A messzi Nógrádból: Palotás! Mindig jöttek. Ha fé l 
méteres hó esett, ők akkor sem hiányoztak. Igazgatójuk, 
Nagy Kálmán határtalan gyermekszeretete, segítőkészsége 
kiemelkedő volt. Köszönet érte.

. ..A sok csoporttal érkező Kartal! Minden évben, szépen 
fejlődve. Az óvodából indultak, már talán IV. osztályosok.

Köszönjük Németh Ági néninek.
... Köszönet a domonyi segítőkész szülőknek... az ikladi 

óvónőknek.
...Hatvan? A sok felnőtt! A három iskola kiemelkedő 

szervezése nyomán minden évben lehetett rájuk számítani. 
2., 4. és 5. számú iskola! Köszönjük.

... Túra. Hatalmas létszámmal, óriási fegyelemmel. És 
törődéssel, odafigyeléssel. Jó volt velük dolgozni. Köszönet 
érte.

...És köszönjük a hévízgyörki óvodának és iskolának is a 
lelkesedést, mindig lehetett rájuk számítani.

... Püspökhatvan? Mint egy óriási zsák bolha! De nehéz 
volt velük! Am megérte: az eredmény és a sok szeretet kár
pótolt minket.

... Ácsa, Galgagyörk, Bércéi, Galgahévíz, búcsúzunk. A 
kollégáktól is, a gyerekektől is. Legyetek továbbra is na
gyon ügyesek!

S az óvodák!
Aszódi 2-es óvoda. Emlékeztek, amikor a víz fé l méteres 

volt a kedvetekért? Leért a lábatok! Ambrus Szilárd! Te itt 
tanultál meg úszni!

És a felnőttek, “Úszó Kati néni” felnőttéi! A házi statisz
tika szerint ez közel 500 embert jelentett. Munka után, fé l
ve (sokszor jobban, mint a gyerekek!), és ha nehezen is, de 
megtanultak úszni.

Es hogy miért búcsúzunk? Azért, mert nem tartanak töb
bé igényt a szakmai munkánkra. Igaz, pótolhatatlan embe
rek nincsenek. A mi helyünket is betöltötték már. Reméljük, 
hogy jó  oktatók lesznek, hiszen “kísérő kollégaként” eleget 
figyelték a partról, a medence széléről az oktatást. Ez volt 
a könnyebb. Most megkísérlik a nehezebbet. Szurkolunk a 
sikerükért, ahogyan testnevelő tanárukként is szurkoltunk 
és segítettük őket, hogy sikeresen felvételizzenek, és ők is 
testnevelők lehessenek.

Szeretettel emlékezünk minden kollégára és a gyerekek
re. Nagyon fogtok hiányozni.

Nyíry Zsolt, volt uszodavezető 
Nyíry Szabolcsúé,
“Úszó Kati néni ”

Bagyin József polgármester űr 
Aszód, Szabadság tér

Tiszte lt P o lgá rm este r Úr!

Miután elhangzott az igény arra, hogy Aszód Újtelep ú.n. 
“lakó-pihenő övezet” legyen, ennek megfelelően az ottani 
átmenő forgalmat csökkenteni és a forgalmat általában is 
lassítani kellene. Mióta megszűnt a Vörösmarty és Arany 
J. utcák egyirányúsága, azóta jelentősen megnövekedett a 
Kartal, Verseg és Hatvan közötti tehergépkocsi-forgalom 
az Újtelepen. Nagy súlyú, zajos teherautók és nagy vagy 
relatíve nagy sebességgel közlekedő személyautók zavar
ják az itt lakók nyugalmát, és veszélyeztetik biztonságukat.

Ezért -  és mert a sebességkorlátozást előíró táblák hatá
sa csak esetleges -  146 újtelepi lakó kéri, hogy az Önkor
mányzat létesítsen az Újtelep szilárd burkolatú útjainak út

burkolataiban ú.n. “fekvő rendőr”-öket. Ha anyagi okokból 
ez nem lehetséges egyszerre, akkor lépcsőzetesen: első
nek a 2. sz. Általános Iskola körüli utcákban, majd féléven- 
te-évente egy-egy újabb és újabb útkereszteződésben. Ha 
ez sem lehetséges, akkor hasson oda, hogy a rendőrség 
fokozott ellenőrzéssel szerezzen érvényt az esetleg kihe
lyezésre kerülő KRESZ-tábláknak (Lakó-pihenő övezet, se
besség- és súlykorlátozás, átmenő forgalom tiltás).

Mindenképpen fontos volna, hogy az újtelepieket lakos
sági fórumra -  közmeghallgatásra is összehívják, a prob
lémákat közösen megvitassák, és olyan döntés szülessen, 
amely a lakosság igényeinek és az Önkormányzat anyagi 
lehetőségeinek megfelel.

Aszód, 1996. november 14.

dr. Jólesz József 

és még 150 újtelepi lakó
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Ünnepi megemlékezés március 15-én a felújított 48-as 
emlékműnél. (A felújítás mozgatója az Aszódi Városszépítő 

Egyesület volt!)

A Dicsőséges Tavaszi Hadjáratra emlékeztünk április 9-én a 
Történelmi Lovasegyesület huszárjainak felvonulásával.

Május 25-én, a gyermeknapon történelmi játszóház várta
városunk fiataljait.

Születésnapi ünnepség a felújított 2.sz. Általános Iskolában. 
(A felújítás széles társadalmi összefogással valósult meg.)

Augusztus 11-én adták át az ÉLET HÁZÁ-t, a zsidó temető, a 
Schosberger mauzóleum és a Mártírok Emlékműve együttesét. 

(A műemléki helyreállítás vezetője: Asztalos Tamás)

Szent István napi ünnepség a kastélykertben.
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EKBEN

Az idén ötödik alkalommal rendeztük meg az Aszód Fesztivált.

‘Római kori barbárok a Galga-mentén” címmel rendezett kiállítást 
a Petőfi Múzeum testvérvárosunkban, Obernburgban 

(Kiállításrendező: dr. Kulcsár Valéria régész)

Elkezdődött a telefonhálózat kiépítése.

Október 23-án testvértelepülésünk, Nyárádszereda líceumának 
növendékei tolmácsolták gondolataikat, érzéseiket hazáról, 

magyarságról, szeretetről nemzeti ünnepünkön.

A 100 éves az Aszód-Balassagyarmat vasútvonal emlékére 
emléktáblát avattak az állomás épületének falán.

s e  i i l l

Október utolsó hetében az obernburgi zeneiskola tanárai és diákjai 
vendégeskedtek városunkban, s adtak nagysikerű koncertet.
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TÖ R ED ÉK EK  A  M AG YAR NÉP TÖ RTÉNETÉBŐ L
(Válogatás a m illecentenárium  alkalmából)

X. rész: Széchenyi István és a XIX. század

A XIX. század első fele kiemelkedő jelentőségű a 
magyar történelemben. Az 1825-48 közötti reform
korszak hazánk számára felbecsülhetetlen értékeket 
teremtett. Az ország függetlenné válásának és a pol
gári fejlődés meggyorsításának nagyszerű eseménye 
az 1848-as polgári forradalom volt, amelyet a dicső
séges szabadságharc követett. Ennek a korszaknak 
volt kimagasló egyénisége az 1791-ben született 
Széchenyi István, akit politikai ellenfele Kossuth La
jos a “legnagyobb magyar” titulussal illetett. Hogyan 
érdemelte ki ezt a megtisztelő elnevezést az arisztok
rata családból származó Széchenyi István?

Apja Széchenyi Ferenc a Nemzeti Múzeum és 
Könyvtár alapítója. Róla nevezték el nemzeti könyv
tárunkat az Országos Széchenyi Könyvtárat. Édes
anyja Festetich Júlia, a keszthelyi Georgikon (mező- 
gazdasági főiskola) alapítójának Festetich Györgynek 
a nővére. Fiúk István katonai pályára lép. A Napóle
on elleni háborúkban is résztvesz. Ezután beutazza 
Európát s az így szerzett tapasztalatai későbbi politi
kai és gyakorlati tetteit döntően meghatározzák.

Az első jelentős közéleti szereplésére az 1825-27- 
es országgyűlésen kerül sor, amikor Felsőbüki Nagy 
Pál képviselő a magyar nyelv hivatalossá tétele érde
kében elmondott beszéde után Széchenyi az egy évi 
jövedelmét felajálva szorgalmazta a Magyar Tudo
mányos Akadémia megalapítását. Még ebben az év
tizedben létrehozta a Nemzeti Kaszinót, amely lehe
tőséget adott a társasági élet színterének bővítésére, 
közéleti, kulturális témák megbeszélésére. Szívügyé
nek tekintette a magyar lovassport fejlesztését s ezt 
segítette az 1826-ban kiadott Lovakrul című könyvé
vel is. Budát és Pestet az ország gazdasági és szel
lemi központjává kívánta tenni. (Budapest névalak is 
tőle származik.) Az ország politikai és gazdasági 
helyzete és a megoldásra váró problémák (ősiség 
törvénye, sajtószabadság hiánya, hiteltörvény szük
ségessége, feudális járadékok megléte) politikai té
mában is írásra sarkallták. 1830-ban jelent meg a Hi
tel című munkája. Ez a könyv a legszükségesebb po
litikai- és gazdasági reformok megtételét sürgette. 
Sokan támadták ezért a művéért, felforgató tevé
kenységgel vádolták. Az egyik legismertebb bírálója 
gród Dessewffy József volt, aki Taglalat című munká
jában kritizálta Széchenyit. A kritika azonban nem
hogy elnémította, hanem további munkára ösztönöz
te. A következő munkája a Világ címet kapta, majd a 
reformprogram első szakaszának kidolgozása az

1833-ban megjelent Stádium című kiadványban ta
nulmányozható. Az elméleti munkássága mellett na
gyon nagy jelentőségűek gyakorlati tettei, hiszen ez 
alapján bontakozik ki előttünk Széchenyi emberi, al
kotói nagysága. A közlekedés fejlesztése terén meg
említhetjük az Al-Duna hajózhatóvá tételét, a Tisza 
szabályozását (Vásárhelyi Pál közreműködésével), a 
dunai és a balatoni gőzhajózás beindítását, a Lánc
híd megépítését. A már említett lovassport fejleszté
se mellett szorgalmazta a lótenyésztés színvonalá
nak emelését, a selyemhernyótenyésztés beindítását 
és egy gőzhengermalom létesítését.

Széchenyi István politikai programjának célja a pol
gári Magyarország megteremtése volt. Ebben a fo
lyamatban nagy szerepet játszott azon elképzelése, 
hogy reformjait fokozatosan hajtja végre, támaszkod
ni szeretett volna a magyar arisztokráciára (sőt a re
formok vezetését rájuk akarta bízni), s Bécs is támo
gatja terveit. Ezen elképzelések azonban nem váltak 
valóra s a felgyorsult politikai események Széchenyi 
kezéből kiragadták a karmesteri pálcát, s ez a Kos
suth vezette radikálisabb köznemesség és a Petőfi 
nevével is fémjelzett forradalmi ifjak kezébe került. 
Az 1848-as márciusi (polgári) forradalom és az “Ápri
lisi törvények” a gróf Batthyány Lajos vezette első fe
lelős magyar kormány megalakításához vezettek. 
Széchenyi ebben a kormányban is szerepet vállalt 
(közlekedés- és közmunka miniszter), de már politi
kailag elszigetelődik. Az 1848-49-es magyar szabad
ságharc eseményei s veresége Széchenyit beteggé 
teszi. A Bécs melletti döblingi ideggyógyintézetben 
tartózkodik. Az ötvenes évek második felére nyeri 
vissza politikai alkotókedvét. Vitairataiban Kossuth 
politikája iránt engedékenyebben nyilatkozik, s leszá
mol a Bécs iránti illúzióival. A fokozódó rendőri zakla
tásokat már képtelen elviselni. 1860-ban önkezével 
vet véget életének. Nagycenken a családi mauzó
leumban helyezik végső nyughelyére. A kripta bejá
ratánál az alábbi szöveg olvasható: “Voltunk mint Ti, 
lesztek mint Mi, Por és hamu.”

A magyar polgári forradalom és szabadságharc a 
megtorlások ellenére is a reformkor kiemelkedő sze
mélyiségeinek útmutatása alapján elvezette hazánkat 
a polgárosodás útjára. Az 1867-ben létrejött kiegye
zés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása 
megadta a lehetőséget népünknek, hogy az adott ke
retek között politikai, gazdasági, kulturális céljait elér
hesse.
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A témához felhasznált és ajánlott irodalom:
1. Csorba László: Széchenyi István 

Officina Nova, Bp. 1991. 196 p.
2. Gergely András: Magyarország története (1790- 

1918)
Ikva, Bp. 1990. Korszerű történelem... 129 p.

3. Ki kicsoda a történelemben?
Laude kiadó, É.n. 414 p.

4. Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgárosodás 
711-1867 Magyarok Európában III.
Háttér Lap- és Könyvkiadó, Bp. 1990. 464 p.

5. A magyarság története Pannon Enciklopédia 
Dunakanyar 2000 Bp. 1994. 379 p.

6. Magyarország története 1790-1848 l-ll. kötet 
Akadémiai Kiadó, Bp. 1980. 1456 p.

7. Magyarország története 1848-1890 l-ll. kötet 
Akadémiai Kiadó, Bp. 1979. 1760 p.

Kedves Olvasó!
Befejeződött a “Töredékek a magyar nép törté

netéből” című sorozatunk. ígéretünkhöz híven a 
megjelent tíz részből egy-egy kérdést teszünk fel, 
s várjuk a Kedves Olvasó írásos válaszait 1996. 
december 18-ig Gál Tibor Főelőadó Polgár- 
mesteri Hivatal Aszód, Szabadság tér 9. címre, 
“Történelmi pályázat” megjelöléssel. A legjobb 
három pályázat készítője értékes könyvjutalom
ban részesül, amelyet még karácsony előtt eljut

tatunk a nyertesekhez. (Ezért is kérjük a határidő 
pontos betartását!) (A kérdésekre rövid, pontos 
választ kérünk!)

Kérdések:

1. Mit jelent a kettős fejedelemség intézménye?
2. Sorolja fel Szent István alapította tíz egyházme

gyét!
3. Könyves Kálmán királyunk mikor és hol mondta 

ki “... boszorkányok márpedig nincsenek...”?
4. Mi a neve és mikor keletkezett az első összefüg

gő magyar nyelvemlékünk?
5. Melyek voltak a legfontosabb regálé jövedelmek 

Károly Róbert korában?
6. Hogyan jött létre a Bibliothéca Corviniana s rövi

den ismertesse tartalmi jellemzőit?
7. A XVI. század törökellenes harcai során kik vol

tak Drégely, Eger, Kőszeg várkapitányai?
8. Ki volt az az erdélyi fejedelem, aki a független 

magyar állam megteremtése érdekében résztvett 
a harmincéves háborúban?

9. Mária Terézia uralkodása idején 1777-ben jelen
tős rendeletek születtek. Melyek ezek?

10. Széchenyi István a Batthyány-kormányban me
lyik minisztériumot vezette?

A pályázóknak eredményes munkát kívánok!

Koncz István

Számítógépet 
karácsonyra!

T e le fo n o k , te le fa x o k  
O TP ré s z le tre  is!!!

íjiűj © ® sa[pffl«
K ossuth  u. 13 .

Tel.:
06 20 24 55 91

T _
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É R T E S Í T É S
Aszód város Önkormányzat és 

intézményei

S Z Á M L A S Z Á M A I
-  pénzintézet váltása miatt -

1997. január 1-jétől megváltoznak.

Értesítjük a lakosságot, hogy a 
GAMESZ, Rendelőintézet és a 
Polgármesteri Hivatal jelenleg 
érvényes befizetési csekkéit 

január 1-jétől 
nem lehet használni!

A folyamatban lévő befizetések tel
jesítése érdekében még ez év végén az 

új befizetési csekkek kiküldése 
megtörténik.

Bagyin József 
polgármester

KELLEMES 
ÜNNEPEKET KÍVÁN 

AVÖRPI
KERESKEDŐHÁZ

1996. november 30-án családi 
sportnapra került sor 

a Csengey Gusztáv Általános Iskola 
tornatermében.

Résztvevők:
a hévízgyörkiÁltalános Iskola 

az aszódi Csengey G. Általános Iskola 
az aszódi 2. sz. Általános Iskola

A csapatok szülőkből és tanulókból 
álltak.

A rendezvényt 25-25 ezer Ft-tal támogatta a 
VÖRPI KERESKEDŐHÁZ.

A támogatást diákjaink nevében köszönjük!

ASZÓD, KOSSUTH L. U. 38. 

Tel.: 06-20-416-256

A G F A  F O T Ó L A B O R

CANON AKCIÓ!
CANON MINI QD 32.190,- 22.490,- 
CANON JUNIOR DX 11.790,- 9590,-
CANON JUNIOR AF 19:090,- 14.590,- 
CANON PRÍMA 5 AF 22.590,- 12.590,-

VIVITAR, HANIMEX, SKINA 
fényképezőgépek  

1 0 %  e n g e d m é n n y e l !

FOTÓKIDOLGOZÁS AGFA 
MINŐSÉGBEN 

AJÁNDÉKFILMMEL vagy 
FOTÓALBUMMAL

NYITVA:
hétköznap 9-17-ig 

szombaton: 8-12-ig.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJ
TELEFONSZÁMAI:

(körzetszám: 28)

Titkárság 400-497
Jegyző (Kissné Kulybus Gizella) 400-002
Aljegyző (Szabadiné Bartók Katalin) 400-028
Pénzügyi Iroda 400-052
Népjóléti-lakásgazdálkodási iroda 400-123
Műszaki iroda 400-019
Ügyfélszolgálat, adócsoport 400-001
Művelődés, közoktatás 400-101
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1995. november 1-jén állított kopjafát Aszód város 
Helyőrségparancsnoksága nevében Sztán István ez
redes, helyőrségparancsnok, a 40. Galga Vezeték
biztosító Ezred parancsnoka a Régész út 29.sz. előtti 
téren. A kopjafát a Honvéd Művészeti Alapítvány ké
szíttette.

A kopjafa azoknak a katonáknak állít emléket, akik 
Aszódon voltak katonák, és innen vonultak a külön
böző hadszínterekre, s haltak hősi halált, illetve aszó
di születésűek voltak, s katonaként haltak meg.

A kopjafánál minden évben november elsején, a 
déli harangszó elhangzása után bensőséges ünnep
ség keretében emlékezünk az életüket feláldozó ka
tonákra. Az idei ünnepségen Szombati Lajos mér
nök-őrnagy mondott rövid megemlékező beszédet, 
majd a helyőrségparancsnokság tiszti kara, sorállo
mányú katonái és közalkalmazottai helyezték el a 
megemlékezés virágait. Városunk polgármestere, a 
Petőfi Sándor Gimnázium és az MDF helyi csoportja 
is helyezett el koszorút a kopjafánál.

Aznap délután a helyőrségparancsnokság a helyőr
ségben nyugvó katonák sírjánál a temetőben mé
csest gyújtott, így tisztelegve emlékük előtt.

Szombati Lajos mk. őrnagy
(Fotó: MÓNI)

E M L É K E Z Z Ü N K !
K A P C S O L A T O K

Elhatároztam, hogy írok egy könyvet az életemről. Ne
héz volt magamat rávenni erre a szörnyű tettre, de nagyne- 
hezen sikerült (márcsak azért is volt nehéz rávenni magam, 
mert utálom a nyelvtant).

Ebben a könyvben az elfojtott művészi érzékemet keltem 
életre: lesz rajz, vers, egy másik könyv bánat, szerelem és 
még rengeteg más érdekes dolog.

UFÓK támadták meg a földet 
Mi lesz akkor ha ránk törnek, 
s éltünk ritmusa megszakad, 
bánatunk magva fakad

Ök nem jó t szeretnek 
miközben a holttestek 
egymáson hevernek

De mi sem állunk tétlenül 
Akit lehet megverünk 
Am náluk van a túlerő 
Ami ellen semmisem tehető.

harcolj addig még lehet! 
Amikor már nem lehet, 
hagyd fe l a nagy küzdelmet 
s élvezd az életet, még lehet.

Ébredj fe l az álmodból 
vagy a szörnyű rabságból, 
még egyszer mondom ne feledd, 
élvezd tovább az életet.
Óh természet, természet 
behódolnak neked 
s cserébe adj életet.

Nem akarunk rabságot 
se örök hazugságot, 
teremtünk hát életet

1996. szeptember

Horváth Attila 
11 éves, 6/a osztály

Napom, napod, napja, napunk

Kck az ég 
nap ragyog az égen, 
melengető sugarait 
szórja -  szórja széjjel.
Drága nap-, nélküled 
mi lenne a földdel?

Jókora gonoszokra 
egyaránt ragyogsz, 
magasság, mélység, 
fény és sötétség 
dicsőítsd a napot.

Figyeld ha kél a nap 
figyeld ha lenyugszik 
szépsége gondodat, 
bánatodat űzi.

Ily gyönyörű szépet 
csak Isten teremthet, 
boldog ember az Ki lát, 
dicsőíthet és szerethet téged 
Éltető nap,- nélküled 
mi lenne a földdel?

v

Ezernyi szép
Amit most írok 
ezernyi s ezernyi szépet 
Tovaszállnak s benned 
tovább élnek.

aszódi mama
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TÁJÉKOZTATÓ
Az 1996. évi jubileum i Aszód Fesztivál pénzügyi elszám olásáról

A fesztivál bevételei:
Szponzorok
INNOTERV 
IMI Kft.
Aszód V. Önkormányzat
COCA-COLA
ZWACK
PHILIP MORRIS 
Épkomplex Kft.
Dréher
Összesen:

Szolgáltatók által befizetett díjak:
Cirkusz-vidámpark 
Drop BT 
Csintó fogadó 
Mikus M. -  Fodor M.
Gohér Kft.
Gódor és Társa 
Jermi Pálné 
Juhász Attiláné 
Pap Árpád 
Gumivár
Tóth János (lottó)
Csizmadia Ede helypénz 
Varga Ilona helypénz 
Napijegyek

Összesen:
Mindösszesen:

A fesztivál kiadásai:
Fesztivál nyomdai költsége 
Fesztivál műsor kiadás 
Sing-Sing együttes 
Hangulat együttes 
Clown service műsor 
Átrium együttes 
Blue Timers együttes 
100 Főik Celsius

200.000.-
300.000. -
300.000. -
150.000. -
100.000. -
250.000. - 

50.000.-
200.000. - 

1,550.000.-

100.000.-
150.000. -
90.000. -
90.000. -
90.000. -
90.000. -
50.000. -
10.000. - 

10.000.- 

10.000.- 

10.000.- 

10.000.-

1.000.-
11.000.-

722.000. - 
2,172.000.-

78.400.-
784.000.-

72.800. -
50.000. -
30.000. -
44.800. - 
33.600.- 
98.560.-

Dörge Heppy Army 78.400.-
Fesztivál technikai biztosítása 
(fény, hang) 312.500.-
Anyagvásárlás 12.000.-
Fesztivál tér dekoráció 6.001 .-
Fesztivál tér felkészítésének anyagköltsége 
(biztosító szekrények, világítás) 64.797.-
Áramdíj ÉMÁSZ 22.150.-
Hirdetési költség 18.000.-
Tűzijáték 312.500.-
Rock-koncert, disco 53.000.-
Vendéglátás, szolgálattevők 
ellátása, fogadás 150.000.-
Dréher vonat ~ 40.000.-
Összesen: 2.261.508.-

A fenti bevételek és kiadások mellett voltak egyéb kiadá
sok is, melyeket közvetlenül a szponzorok rendeztek, illet
ve ami nem pénzben mérhető, és anyagi fedezet nem is ju
tott volna rá.

Elsősorban a 40. Galga Vezetésbiztosító ezred munkáját 
emelem ki, ami által lehetővé vált a jubileumi fesztivál mag
asszintű megrendezése.

Az ezred parancsnoksága közreműködésével jött létre a 
Lagzi Lajcsi és zenekara, valamint a nagysikerű Botafogó 
táncegyüttes, és a szolnoki Pelikán táncklub fellépése.

A nem pénzben mérhető kiadás között kell említeni a 
polgárőrség és rendőrség munkáját, ami biztosította a fesz
tivál zökkenőmentes lebonyolítását.

S végül a GAMESZ dolgozóinak munkáját, amivel lehe
tővé vált, hogy minden nap rendezett, tisztántartott és tech
nikailag biztosított tér várja a vendégeket.

A fesztivál sikerességét eldönteni nem a mi feladatunk, 
de azt igen, hogy kimondjuk az Aszód Fesztivál 96-ot pénz
ügyileg megfelelően ütemeztük, a kiadások nem lépték túl a 
szponzorok és szolgáltatók által biztosított bevételeket.

Reméljük, hogy jövőre is lesznek támogatók, lelkes segí
tők, önzetlen felajánlások, s a sokak által várt fesztivál jö
vőre is megrendezhető lesz.

Tolmácsi Miklós 
GAMESZ vezető

S A K K O Z Ó IN K  
S ZÉ P E N  S ZE 
R E PELTEK ...

Gratulálunk 
a sakkcsapatnak 

a megyei 
6. helyezéshez!

Szerk.
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l l a r n a H Í V O G A T Ó
A VÉCSEY KÁROLY HELYŐRSÉGI 

KLUB DECEMBERI PROGRAMJAIBÓL
MIKULÁS DÉLUTÁN
* Póker együttes
* Countaktus együttes
* Találkozás a Mikulással 
ROCK GARÁZS
* Tengs-Lengs B.B. együttes + 

Mikulás
Belépődíj: 200.- Ft 
VÁLLALKOZÓK BÁLJA 
RUHAVÁSÁR 
NATURA HUNGÁRIA KFT. 
ÁRUBEMUTATÓJA 
ROCK GARÁZS
* Cry együttes + vendég!!! 
Belépődíj: 200.- Ft 
ROKKANTAK EGYESÜLETÉNEK 
KÖZGYŰLÉSE 
KARÁCSONYI KONCERT
* ÁLLAMI ZENEISKOLA 
TANÁRAI ÉS NÖVENDÉKEI 
ROCK GARÁZS -  ROCK 
KARÁCSONY
* Mr. Basary Hard Rock Group 
Belépődíj: 200.- Ft 
VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB 
ELŐSZILVESZTERE

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TOVÁBBRA IS MINDEN HÉTFŐN ÉS 
SZERDÁN 18 ÓRÁTÓL AEROBIC FOGLALKOZÁS. 

VEZETI: PÁZMÁNDYILDIKÓ

M IN D E N  K E D D E N  1 7  Ó R Á T Ó L  1 9  Ó R Á IG  

SAKK-KÖR. V Á R J U K  A Z  É R D E K L Ő D Ő K E T  !

6-án 15 órától:

20 órától:

7-én 19 órától: 
13-án 9 órától: 
17 órától:

20 órától:

18- án 16 órától:

19- én 18 órától:

20- án 20 órától: 

30-án 15 órától:

SU EK ' 9 7
ÓÉVBÚCSÚZTATÓ BÁL
december 31-én 20 órától 
zene, tánc, tombola, játékok, 
vetélkedők! Belépődíj vacsorával: 2.500.- Ft/fő 
Helyfoglalás: dec. 20-ig személyesen a klub 
nyitvatartási idejében!

BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS 
SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET K ÍV Á 
NUNK A VÁROS MINDEN POLGÁRÁNAK!

Helyőrségi Klub munkatársai, 
Drop és Tsa. B t dolgozói

Tájékoztatjuk a kedves olvasókat, hogy az Aszód Helyőrségi Szociális 
és Kulturális Alapítvány a Mikulás-programot 3 0 .000 .- Ft-tal támogat
ta, valamint 30 .000 .- Ft értékű szaloncukrot adományozott a Városi 
Bölcsődének, a Napsugár és a Szivárvány Óvodának és a Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi Egyesületének. Z e h e r Z o ltá n

JANUÁRI ELŐZETES:
J a n u á r  1 1 -é n  az  A s z ó d i S a k k e g y e s ü le t  

é s  H e ly ő rs é g i K lu b  e ls ő  a lk a lo m m a l re n d e z i m e g  a

GALGA VÁNDORKUPA

m e g y e i n y í l t  s a k k v e rs e n y t .

A  v e rs e n y  a lk a lm a t ad a P e s t m e g y e i fe ln ő t t  és if jú s á g i s a k k o z ó k  ta 

lá lk o z ó já ra  a h e ly s z ín e n  fo g y a s z th a tó  e b é d d e l e g y b e k ö tv e .

A v e rs e n y  id ő p o n tja : 1 9 9 7 . január 1 1 . (szom bat)
H elye : A s z ó d i H e ly ő rs é g i K lu b

L e b o n y o lítá s : 7 fordulós svájci rendszerben.
J á té k id ő : 2 x 1 5  perc.

PROGRAM:
1 0 .0 0  -  1 2 .4 5 - ig  1 -2 -3 -4 .  fo rd u ló k  le b o n y o lí tá s a

1 2 .4 5  - 1 4 . 0 0 - ig  ebéd

1 4 .0 0  — 1 6 .0 0 - ig  5 6  7. fo rd u ló k  le b o n y o lítá s a .

1 6 .3 0 -k o r  e re d m é n y h ird e té s , d íja k  á ta dá sa .

DIJAZAS:
fe ln ő tt  I. h e ly e z e tt -  8 0 0 0 .-  Ft

II. h e ly e z e tt -  5 0 0 0 .-  Ft

III .  h e ly e z e t t - 3 0 0 0 . -  Ft

if i I. h e ly - v á n d o r k u p a  

II. III .  h e lye ze tt: 

tá rg y , ill.  a já n d é k u ta lv á n y

50 nevező felett a legjobb 1-2-3. osztályú versenyző 
különdíjat kap.

N evezés a h e ly s z ín e n  9 .3 0 - ig .

N evezés i d íj. fe lnőtteknek 1 0 0 0 .-  Ft, ifiknek 700  Ft.

F I G Y E L E M !
A  n e ve zés i d íj m a g á b a n  fo g la lja  az e béd  k ö lts é g e it ,  

(e g y tá lé te l + ü d ítő  + kávé )

A  h e ly i b ü fé  a v e rs e n y  eg é sz  id e je  a la tt  ig é n y b e  v e h e tő ! 

M inden sakkbarátot szeretette l vár a klub vezetősége!

a Kuratórium elnöke

1996. DECEMBER 16-AN 17 ORAKOR 
A PODMANICZKY KASTÉLY DÍSZTERMÉBEN KERÜL SOR

AZ ASZÓDI ÉNEKKAROK 
TALÁLKOZÓJÁRA.

A TALÁLKOZÓN VENDÉGÉNEKKAROK IS FELLÉPNEK. 
***

A HAGYOMÁNYOS KÓRUSTALÁLKOZÓT 
KODÁLY ZOLTÁN SZÜLETÉSNAPJA 

EMLÉKÉRE RENDEZZÜK.

Közreműködő énekkarok:
-  Aszódi Evangélikus Vegyeskar (vezényel: Tarr Gábor)

-  Csengey Gusztáv Általános Iskola énekkara 
(Vezényel: Nagyné Benedek Éva és Tarr Gábor)

- Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola énekkara 
(vezényel: Módos Tiborné)

-  Domonyi Evangélikus Nőikar (vezényel: Brinczáné Andrea)
-  Kartali Asszonykórus (vezeti: Maczkó Mária)

A találkozón közreműködnek:
- Maczkó Mária népdalénekes; - László Eszter (népdal)

Zongorán kísér: Fodor Mária zongoratanár

A találkozóra tisztelettel várjuk az érdeklődőket!

Tarr Gábor tanár, karnagy,
a találkozó szervezője
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ELADÓ HATSZEMELYES, SÖTÉTBARNA,
ZA TLAN EBÉDLŐASZTAL SZÉKEKKEL ! 
Érd.: dr. Jólesz Tel.: 28/400-429

ÉPÍTKEZŐK FIGYELMÉBE^'! Tervezés soron kívül 
szakmérnöktől! Tel.: 2 605 115 (esti órákban!)

Teatűzhely és madárkalitka eladó! 
Huszárné, Aszód, Kossuth L. u. 12.

Vízvezeték-szerelést és javítást vállalok [
Csombor János, Aszód, Ady Endre u. 11. Tel.: 06-28-401 895

* PÉNZTÁRGÉPEK ADASA -  VETELE 
* ÁTÍRÁSOK ÜGYINTÉZÉSE,

* KELLÉKANYAGOK, JAVÍTÁSOK 
Érd.: Pintér Ferenc 2170 Aszód, Bercsényi u. 2. 

Tel.: 06-30-405 182, 06-28-401 294

HÍZÓ ÉS VÁLASZTÁSI MALAC ELADÓ!
ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT! IKLAD, PARTI U. 36.

KÖSZÖNÖM MINDAZOKNAK, AKIK MEGTISZTEL
TÉK ÉDESANYÁMAT AZZAL, HOGY ELJÖTTEK A 
TEMETÉSÉRE.

Ifj. Ondrik Pál né Kő míves Katalin

D r . M a s z n y í k  I l d i k ó

F O G S Z A K O R V O S
Magánrendelés helye: 2170 Aszód, Falujárók útja 5.
(A lakótelepi óvoda melletti volt fiókkönyvtár helyén)

Rendelési idő: Hétfő -  szerda -  szombat: 14.00 -  18.00 óráig 
Előzetes időpont egyeztetés a 06/20-242-033 telefonszámon.

MUNKAVEDELEM ES 
BIZTONSÁGTECHNIKA

Intézmények és vállalkozások részére a következő szolgáltatá
sokat és igény szerint szaktanácsadást vállalok:
- az adott tevékenységi kör részére munkavédelmi szabályzat 

készítése,
- karbantartási, kezelési és üzemeltetési tervdokumentáció,
- zajtechnikai mérések,
-a  munkavédelem ről szóló 1993. évi XCIII sz. törvény és az 

5/1993^X11.26.) MüM rendelet alapján az előírt okmányolás, 
jegyzőkönyvek és naplók biztosítása,

- igény szerint az aktuális törvényekről és rendeletekről napra
kész tájékoztatás.

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

KELLEMES KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG 
ÚJÉVET KÍVÁN MINDEN 

KED VÉS ASZÓDI POLGÁRNAK 
AZ SZDSZ ASZÓDI CSŐ POR TJA

A PROVIDENCIA 
OSZTRÁK

MAGYAR 
BIZTOSÍTÓ RT.

továbbra is várja kedves 
ügyfeleit Aszódon, 

a Helyőrségi Klub emeleti irodájában
(2170 Aszód, Szabadság tér 10.) 

Nyitva: minden szerdán 9.30-15.00 óráig!
Telefon: 28-400-083 

Szolgáltatásaink:
- ügyintézés, - tanácsadás, - kárbejelentés,

- szerződéskötés
(nyugdíj-előtakarékossági és egyéb tőkebefektetéses 

biztosítások 20 % adókedvezménnyel)
- lakásbiztosítás, - betegségbiztosítás

- kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 
***

ÚJ!!! LAKÁSKASSZA!
* Az országgyűlés által elfogadott lakástakarékpénztár

törvény alapján a
LAKÁSKASSZA Rt. lehetőséget nyújt lakáscélú betét- 
gyűjtésre, amit az állam 30 %-os vissza nem térítendő 

támogatással egészít ki.
* A nálunk takarékoskodók az állami támogatáson kívül

fix 6 %-os kamatozású hitelt vehetnek fel. 
ÉRDEKLŐDJÖN MOST!

Farkas Laura és Bódi Jánosné 
biztosítási tanácsadók

A LEHETŐSÉG TOVÁBBRA IS ELERHETO
Ha visszatekintünk a történelem folyamára, azt tapasztalhatjuk, 

hogy az egyik emberi uralom váltotta a másikat. De vajon milyen 
eredménnyel? Találóak és igazak a Prédikátor szavai: "... uralko
dik az ember az emberen maga kárára.” (Prédikátor 8:9) Ezért a 
mai állapotokat tapasztalva sok őszinte szívű emberben megfogal
mazódik a következő gondolat: Meddig tűri még az Isten az embe
rek gonoszságait? A december 8-án megtartandó nyilvános elő
adás választ ad erre a kérdésre. Az előadás címe: Vajon itt az ide
je, hogy Isten uralkodjon a világon?

Sokan és sokféleképpen várták már Jézus eljövetelét. De vajon 
hogyan jön el, mikor és főleg mit fog  tenni? Mit mond erről szá
munkra Isten Szava? Ezekre a kérdésekre a december 15-i elő
adásban kaphatunk választ, melynek címe: A Messiás jelenléte és 
uralma.

Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a vallások a történe
lemfolyamán szorosan együttműködtek a világ politikai hatalmai
val. Ennek eredménye egész napjainkig tapasztalható és érezhető. 
A december 22-i előadás ezt a témát fejtegeti. Címe: A vallás sze
repe a világ ügyeiben.

Az ebben az évben utoljára megtartásra kerülő előadás is érde
kes témát ígér. Ez nem más mint a spiritizmus. Egészen pontosan 
arra ad választ, hogy mi a Biblia nézőpontja a spiritiszta szokások
kal kapcsolatban. Erre az előadásra december 29-én kerül sor.

Továbbra is szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ezen 
nyilvános összejövetelekre!

Az összejövetelek helye: Gödöllő Agráció Kft. Oktatóterme 
(Ganz Á. u. 7.)

Időpont: minden vasárnap 15.30.
Magyarországi Jehova Tanúi 

Gödöllö-Eszak Gyülekezet
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ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Aszód és a környező települések (Bag, Domony, Iklad, Galgamácsa, Váckisújfalu, Kartal, Verseg) részére 
kialakított hétvégi és ünnepi állatorvosi ügyelet beosztása decemberben az alábbiak szerint alakul:

December 7-én 8 órától dec. 9-én 8 óráig dr. Szőke Pál Aszód, Kossuth u. 86. 
Tel.: 06-28-400-413

December 14-én 8 órától dec. 16-án 8 óráig dr. Németh Mihály Aszód, Kossuth u. 62. 
Tel.: 06-28-400-207

December 21-én 8 órától dec. 23-án 8 óráig dr. Soós Endre Aszód, Kossuth u. 51. 
Tel.: 06-28-400-062

December 25-én 8 órától dec. 27-én 8 óráig dr.Szőke Zsolt Aszód, Kossuth u. 86. 
Tel.: 06-28-400-413 -  06-30-484-599

December 28-án 8 órától dec. 30-án 8 óráig dr. Németh Mihály Aszód, Kossuth u. 62. 
Tel.: 06-28-400-207

December 31-én 14 órától 1997, jan. 2-án 8 óráig dr. Márton János Galgamácsa, 
Kiskút 3. Tel.: 06-30-229-420

Dr. Németh M ihály
körzeti állatorvos

HMMDMDS ©'iÉWfllOT
LÁTOGATHATÓ:

csütörtök, péntek, szombat 9-12^, 14-1 ó^1 

vasárnap 9-12^

Csoportos látogatás más időpontban is lehet, amit 

kének előre bejelenteni, megbeszélni.

Káli Nagy Kálmán

ELADÓ JÓ ÁLLAPOTBAN LÉVŐ SPORT-BABAKOCSI.
ASZÓD, KOSSUTH U. 3. (hátul az udvarban) 

ANGYAL ATTILÁNÉ

iRÖMTEU MUNKA

A C D -C O M  B T . szeretettel várja régi és leendő új tanítványa
it a november elején induló haladó szintű tanfolyamára. Okta
tás a Microsoft-WINDOWS 3.1 rendszer, a WORD fór W in
dows 6.0 szövegszerkesztő, az EXCEL fór Windows táblá
zatszerkesztő tudnivalóit dolgozza fel a gyakorlatban. A tanfo
lyam vizsgával zárul, melyről tanúsítványt állítunk ki.
A tanítás helye a Csengey Gusztáv általános iskola, időpont
jait az első összejövetel alkalmával egyeztetett rendszerben je 
löljük ki.
A 60 órás tanfolyam díja: 15.000 Ft. (Excel nélkül 11.000 Ft), 
ami tartalmazza az oktatási segédeszközök árát is. Részletfi
zetés lehetséges!
Régi tanítványainknak, valamint a számítógépet tőlünk vá
sárlóknak kedvezményt biztosítunk!
Jelentkezés az Aszód, Kossuth L. u. 66. sz. alatti papírbolt
ban, vagy az iskolában. További in form ációval pedig a 06- 
20/262-985-ös telefonszámon szolgálhatunk.

FIGYELEM!
TV-SHOP

ÁSZODON,
a FERROMECHANIKA földszintjén 

(a Barkácsház mellett), ahol 
MEGNÉZHETI, KIPRÓBÁLHATJA 

és azonnal MEGVEHETI 
a TV-ben látható 

TV-SHOP termékeket!
Nem kell megrendelni, nincs 
postaköltség, nincs kockázat! 

Segítünk megoldani karácsonyi 
ajándékvásárlási gondjait!

Választékunkból:
•» SPORT-HOBBY 

KONYHAPELSZERELÉS 
-©• JÁTÉK-AJÁNDÉK 

-» KERÁMIA 
-o- KOZMETIKUM.

Cím: Aszód, Kossuth L. u. 19.
Tel.: 06-60-480-801, 06-30-583-418

Kiad ja  a TY P 0V E N T  K ft. M eg b ízo tt sze rkesztő : D innyés László 

M unka tá rsak : Búzás M ária , Laukó  Józse fné , S áhóné B ordás Éva, 

Gál T ib o r, K ovács  Is tván  

S ze rkesztőség : 2 1 7 0  A szód , Szabaság té r  9.
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Feltaláltuk az 
Örökmozgót

Sokféle. Gyors. Egyszerű. 
Kényelmes. Ezek az OTP 
Bank Lakossági Folyószám
la jellemzői. A szolgáltatá
sok rendkívül széles skáláját 
érheti el a folyószámla és a 
hozzá kapcsolódó bankkár
tyák segítségével.
Az utóbbi években nagyon 
sokat költöttünk új techniká
ra. A folyószámlák kezelését 
teljesen számítógépesítettük, 
hogy látványosan bővíthes- 
sük a Lakossági Folyószám
la szolgáltatásait. így ma 
már Ön:

-  Szabadon rendelkezhet fo
lyószámlája felett -  az or
szág bármely pontján, bár
mely OTP bankfiókban;

-  rendszeres kifizetéseit ké
nyelmesen átutalhatja 
számlájáról;

-  széles kínálatot talál a fo
lyószámlához kapcsolódó 
bankkártyákból (EC/MC, 
Cirrus/M aestro, VISA, 
VISA Electron);

- a  bankjegykiadó automa
táknál megtudhatja bank
kártyával hozzáférhető 
egyenlegét;

-  telefonon tájékozódhat fo
lyószámlájáról a TeleBank 
igénybevételével (250-87- 
40);

-  rugalmas feltételekkel köt
heti le folyószámláján 
pénzét,

-  ha utóbb mégis hozzá kell 
nyúlnia a lekötött összeg
hez, a számlán maradó 
rész folyamatosan tovább 
kamatozik;

-  többféle hitelt is igénybe 
vehet, ha folyószámlát ve
zet az OTP Banknál.

Dolgozik? Pihen? Kikapcso
lódik?
Nyugodtan teheti: az OTP 
Lakossági Folyószámla min
den pillanatban biztos hátte
ret nyújt.

OTP Lakossági Folyószámla

Mindig, mindenhol
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KIS PÉNZ -  
NAGY KOCSI

Az OTP Bank
GÉPKOCSINYEREMÉNY-BETÉT-

KÖNYV
továbbra is az egyetlen 

lehetőség arra, hogy

5-000, 10.000 vagy 20.000 Ft betét
elhelyezésével

egy autó boldog tulajdonosa legyen!

Az évente négyszer megtartott sorsoláson 
több mint négyszáz,különböző kategóriá

jú  autó talál gazdára. 
mény-betétkönyv váltható az OTP Bank 

fiókjaiban, a postahivatalokban és egyes 
takarékszövetkezeteknél. A sorsolás ered
ményét az OTP Bank fiókjaiban elhelye

zetthirdetm ényen, illetve a sajtóból ismer
hetik meg.

Gépkocsinyeremény-betétkönyv 
-  Nyerő megtakarítás

r
MINDEN KEDVES ÜGYFELÜNK
NEK KELLEMES KARÁCSONYI 

ÜNNEPEKET ÉS BÉKÉS, 
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT 

KÍVÁNUNK!

Országos Takarékpénztár 
és Kereskedelmi Bank Rt.
Pest Megyei Igazgatóság 

Aszódi Fiók dolgozói

cQ;
tO l

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.: 06-60/341-995; 400-076, 
400-208; Fax: 400-133

ő Id ŐE>
OTP

Országos Takarékpénztár 
és Kereskedelmi Bank Rt.
Pest Megyei Igazgatóság 

Aszódi Fiók 
Aszód, Kossuth L. u. 42-46,

Tel.: 06-60/341-995; 400-076, 400-208; Fax: 400-133

NYITVA TARTÁS: 
hétfőtől 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
-  Lakástakarékpénztár



ASZÓDI TÜKÖR

A GÖDÖLLŐI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
DECEMBERI AJÁNLATAIBÓL

2100 GÖDÖLLŐ, 
Szabadság út 6. 
Tel.: 28/320-977 y //A iv v

^ G Ö D Ö L L Ő I G A L É R IA ^ ,

December 7-én 16 óra

JELENCZKI ISTVÁN  
„ELHAGYATVA”

c. fotókiállításának megnyitója 
Megnyitja: LÁNYI ANDRÁS író 

Közreműködik: SZABADOS GYÖRGY
zongoraművész, zeneszerző

A megnyitó keretében 
JELENCZKI ISTVÁN: 

EMLÉKEZÉS EGY EMBERRE c.
filmjének vetítése (1989/90, BBS) 

Nyitva: december 22-ig

December 14-én 19 órakor a 
TATABÁNYAI JÁSZAI MARI SZÍNHÁZ

vendégjátéka 
. C A R LO  G O L D O N I:

% ' M IR A N D O L IN A
vígjáték két részben 

Szereplők: Gáspár Tibor, Szirtes Gábor, 
Bregyán Péter, Zsíros Ágnes, Borbáth 
Ottília, Fráter Kata, Haás Vander Péter 

Rendező: ZUGORNYÁK ZOLTÁN 
Belépő: 400,-, 350,- és 300,- Ft

□  □ □
Január 18-án 19 órakor a SZEGEDI 
NEMZETI SZÍNHÁZ vendégjátéka 

C SE H O V: A  M A N Ó
- komédia félárnyékban - 

A főbb szerepekben: Andorai Péter, Létay 
Dóra, Czifra Krisztina, Gazsó György, 

Szerémi Zoltán, Quintus Konrád, 
Király Levente, Bacsa Ildikó 
Rendezte: TALIHAY PÉTER 

Belépő: 400,-, 350,- és 300 Ft 
Jegyelővétel: dec. 12-től

December 6-án 17 órától

Zöldpöttyös Klub
I N D U L

8-12 éves természetjáró, állatbarát, 
festeni, rajzolni szerető gyermekeknek. 
K lubvezető : Juhász Janka 4. o. tanu ló  

Segítő: Kerékné dr. Vida Paula

December 28-án 16-18 óra 
A HATOSLOTTÓ 

NYERŐSZÁMAINAK 
SORSOLÁSA GÁLAMŰSOR

December 14-22.

KARÁCSONYI 
UASAR
Képző- és iparm űvészeti ajándék- 
tá rg y a k  - á s v á n y o k  - k ő z e te k  - 
népm űvészeti alkotások - já tékok  

- könyvek - v irá g vás ár - ru h an e
műk - p iperecikkek

KOIITAIISS FILMKLUB
December 2. 19 óra 

T E L J E S  N A P F O G Y A T K O Z Á S  
Rendezte: Agnieszka Holland 

H P  December 9. 19 óra 
Ó T  A  H Á LÁ L  ES A  
K Ü k  L Á N Y K A  JtA 

Rendezte: Román Polanski

December 16. 19 óra 
O D Ü S S Z E U S Z  T E K IN T E T E

Rendezte: Théo Angelopoulos

D IÁ K  F IL M K L U B
December 13. 15 óra 

NERUDA ROSTÁSA VOLTAM
Rendező: Michael Rodford

1996. december 13-án

SZER-TELENUL -  DROGELLENES NAP 

16 ó ra k o r Kerekasztal beszélgetés 
19 ó ra k o r Trainspotting c. ango l f i lm  vetítése 

23 ó ra k o r a GATE-n: Koncert

Fellépnek: Good Evening Gödöllő BB., 
Novarisk., JimBeam, Batsányi Street 

zenekarok

★  T Á N C H Á Z  ★

t
 december 21.17-18 óra

APRÓK TÁNCA J fr
vezeti: Benedek Krisztina 

18-20 óra T Á N C H Á Z  F IA T A L O K N A K
vezeti: Benedek Krisztina és Széphalmi Zoltán 

“a népművészet ifjú mesterei”
Muzsikál a FIX STIMM zenekar. Belépő: 100 Ft

J  December 15-én 17 óra

A GÖDÖLLŐI AGRÁRTUDOMÁNYI 
EGYETEM NÉPTÁNCEGYÜTTESÉNEK 

KARÁCSONYI MŰSORA

A műsorban fellépnek a GATE néptánc- 
csoport vendégei: a Hajós Alfréd Általános 

Iskola néptánccsoportja, a Hévízgyörki 
Gyermek néptánccsoport, az Isaszagi 

Csata Táncegyüttes gyermekcsoportja.

Belépő: 200,- Ft, tanulóknak, nyugdíja
soknak: 150,- Ft. A bevételt a GATE 

Néptáncegyüttes a Gödöllő Városáért 
" x  Alapítvány javára ajánlja fel!

GODOLLOI AKADÉMIA
D ecem ber 13-án  16 ó ra  

A GRASSALKOVICHOK TEMPLOMAI
Előadói:

Kresz Albert fo tó m ű vé sz

dr. Lábadi Károly n é p ra jzku ta tó -m u ze o ló g u s  
★  ★  ★

— .... — ♦  D ecem ber 30 -án  15 ó ra

| SZILVESZTERI MULATSÁG
zene, tánc, bá tyus  bál, to m b o la  

M uzs iká l: Sziráki László

K s fk L \
* ^  ♦ I l y
.^55*

December 17-én 15 órakor

TKaw &Il Ẑe2 .

Műsor: J.S. Bach: C-dúr szvit BWV 1066 
Közreműködik:

ELLA PÉTER - csembaló 
GÖDÖLLŐI SZIMFONIKUS ZENEKAR

.. Vezényel: Báli János ^
\  Belépődíj: 150,- és 250,- Ft f

December 22 .19  óra

lu irá x u m u fl 

HflNGVCR S€NV
J.S. BACH MŰVEIBŐL

Műsor:
C-dúr szvit BWV 1066 

SÜBERT TROST, MEIN JESUS KÖMMT
kantáta Karácsony 3. napjára BWV 151 
SCHWINGT FREUDIG EUCH EMPOR

kantáta Advent 1. vasárnapjára BWV 36

Szólisták:
FODOR ILDIKÓ, LAX ÉVA, KÁLLAY 

GÁBOR, KORPÁS FERENC ének 
ELLA PÉTER - csembaló 

Közreműködik: a Gödöllői Szimfonikus 
Zenekar és a Purceil Kórus (Budapest) 

Karigazgató: VASHEGYJ GYÖRGY 
Vezényel: BÁLI JÁNOS 

Belépődíj: 300,- és 200,- Ft

r  December 8-án 14-17 óráig >  
K A R Á C S O N Y I T Ű Z ZO M Á N C
AJÁNDÉKKÉSZÍTŐ DÉLUTÁN 

Belépődíj: 250 Ft, 10 éves korig: 120 Ft + 
s. anyagköltség )

December 21-én 10 órától 

hohúcóMyi p'uupuutt gg&iekeiwek 

10-12 óráig
C S O D A  N E W  Y O R K B A N

c. amerikai film vetítése 
14-17 óráig

M é z e s k a lá c s  s ü té s , g y e r ty a m á r tá s ,  
a já n d é k c s o m a g o lá s

17- 18 óráig 
B e tle h e m e s  já té k ,

k a rá c s o n y i d a lo k  ta n ítá s a , tá n c h á z

18- 19 óráig
Á L O M U T A Z Á S  - Fábián Éva műsora 

Belépő egész napra: 200 Ft 
Jegyelővétel: december 2-től

December 7-én 18.30 órakor - \

S t. A ia r t in
S Z A X O F O N

P é n z tá r: h é tközn a p  1 3 -H P -ig , s zo m b a to n  és  

K ö z p o n t ü n n e p i z á rv a ta rtá s a : d e c .2 4 -é n , 2 5 -é n ,

SZÓLÓKONCERTJE 
^  JEGYEK ÁRA: 350,- Ft

a  re n d e zvé n ye k e lő tt e g y  ú ré v a l. M ű v e lő d é s i 

2 6 -é n , 3 1 -é n  é s  1 9 9 7 . ja n . 1 -jé n . K e d ve s  

ú j e s z te n d ő t k ív á n u n k !


