
ASZÓD VÁROS HAVILAPJA

A Múzeum előtt -  Challenge Day 1997

A TARTALOMBÓL:

2 . o  - Ö n k o rm á n y z a ti h íre k  

4 . o  -  C h a lle n g e  D a y  

6 . o  -  M e d v e c z k y

n e m z e ts é g i ta lá lk o z ó  

8 . o  -  A z  a s z ó d i s z ín já t

s z á s  tö rté n e te  

V . ré s z

1 1 . o -  A m ik o r  a z  Ig a z g a tó  

"b a llag "

1 3 . o  - J u h á s z  G y u la  -

7 5  é v e s , 5 5  é v  a  

p á ly á n , 4 5  é v  

A s z ó d o n

1 4 . o -  A z  a s z ó d i

"ö re g d iá k "  - 

T u s c h á k  R ó b e rt

2 0 . o  - O lv a s ó tá b o r  '9 7

2 1 . o - N y u g d íja s  a s z ó d ia k

is m é t ú to n ...

L J



ASZÓDI

TISZTELT ASZÓDI POLGÁROK!
A  kö rn y e ze tv é d e le m  ko m p lex  helyi kérd éskö réve l fog  

fog la lkozn i a város kép v ise lő -tes tü le te . A  háztartás i hul

lad ék  e lh e ly e zé s  (s z e m é tte le p ) és  k iem elten  a  szen n y 

v íz e lv e z e té s  é s  tisz títás  a ké t leg n ag yo b b  és  legtöbb  

p én zt igénylő  fe la d a t A szó d o n , a m it a  X X . s z á z a d  v é 

gén korszerűen  kell m eg o ld an un k .
A szó d o n  1 9 7 3 -tó l ü z e m e l a vá ro s i s z e n n y v íz tis z tító  

te lep . E rre  több, m int 12 k m -e s  s ze n n yv ízcsa to rn a  há ló 

za t gyűjti ö ssze  és  szá llítja  a  lakáso k  kö ze l 6 0  % -bó l és  

m inden helyi in tézm ényb ő l a z  ott k e le tk e ze tt sze n n y v i

zet.
A  c s a to rn a h á ló za t közületi é s  lakosság i társu lati fo r

m áb an  épült a z  é v e k  során . A  m eg ép ü lt csa to rn ah á ló 

za tra  e lsősorban  a  lakó te lep i, és  a  tá rs a s h á za k  lakása i 

csatlakoztak , a  kertes  csa lád i h á za k b a n  é lő k  közül nem  

s o k a n . E z  é r th e tő , h is z e n  a  m e g lé v ő  s z ik k a s z tó k ,  

szen nyv ízg yű jtő  m e d e n c é k  m indenütt k iépü ltek  a  kom 

fortos család i h á za k n á l.
A z  1 9 9 5 -b e n  m eg je len t k ö rn yeze tvéd e lm i tö rvény m ár 

nem  teszi leh ető vé  sz ikkasztó k  é p ítésé t, csak  és k izáró 

lag  k ív ü l-b e lü l v íz z á r ó a n  m e g é p íte tt  s z e n n y v íz g y ű jtő  

m e d e n c é k  készü lh e tn ek  ott, ahol n incs szen nyv ízg yű jtő  

csato rn ah á ló za t. A hol pedig m á r m eg ép ü lt a  s ze n n y v íz - 

gyűjtő csato rna , ott s zo rg a lm a zn i s ze re tn é n k  a család i 

h á z a k  r á k ö té s é t . E z t  e ls ő s o rb a n  k ö r n y e z e tv é d e lm i  

okokból, h iszen  a s ze n n yv ízb ő l a  ta la jb a  szivárgó  a n y a 

gok m é rg e z ik  a ta la jt, a k e rte k e t. A z  itt te rm e lt n ö vé 
nyek, gyüm ölcsök fo g y a s ztá s a  során  e z e k  a z  an yago k

Városunk képviselő-testülete 1997. április 9-én tartott testületi 
ülést. Az ülés első napirendi pontjaként megvitatták a képviselők a 
Gondozási Központ munkájáról szóló beszámolót.'A napirend tár
gyalásánál jelen volt Varga Jánosné is, az INO vezetője. Az írásos 
beszámoló, de a vita során elhangzott vélemények is megerősítet
ték azt a tényt, hogy sok a gondozásra, ápolásra szoruló idős pol
gár, viszont az intézmény éves költségvetése szűkös. Évente 55-60 
gondozottat tud fogadni a központ. A színvonalasabb működéshez 
bővítésre lenne szükség, amelynek pénzügyi fedezete egyedül csak 
önkormányzati forrásból nem biztosítható.

A képviselők a továbbiakban tárgyaltak a Kossuth u. 72. sz. alatti 
épületegyüttes működési feltételeinek kialakításáról. Miután az át
építés lassan befejeződik, a tartalmi kérdések megvitatása kerül 
reflektorfénybe. Az épületegyüttesben helyet kapó intézményeknek 
közösen kell kialakítani azokat a működési feltételeket, amelyek kö
zött - egymást nem zavarva és a másik fél igényeit is figyelembe 
véve - tudnak színvonalasan dolgozni. Az épületegyüttesben az in
tézmények működésén túl, lehetőség nyílik olyan egyéb közműve
lődési, szabadidős tevékenységek folytatására is, amelyek illenek a 
ház profiljába, az értékek megóvása mellett nem akadályozzák az 
intézmények alaptevékenységét. A Kossuth u. 72. sz. alatti épület 
mint a város egyik újabb művelődési színtere kapcsolódhat be a 
városi művelődési tevékenységbe.

A városi művelődés szervezéséhez szükséges egy népművelő al
kalmazása, aki koordinálja, szervezi a városi programokat, segíti az 
intézményi művelődési tevékenységet. Az állás pályázat útján tölt
hető be, a pályázóval szembeni feltétel a szakirányú felsőfokú vég
zettség, szakmai gyakorlat és helyismeret.

A testület a vitában úgy foglalt állást, hogy a Művelődési Bizott
ság valamennyi érintett intézménnyel és csoporttal folytasson 
egyeztető megbeszélést az épületegyüttesben folytatandó tevé
kenységek köréről és módjáról.

A testület azt is hangsúlyozta, hogy a Csengey úti iskola közelsé

árta lm a s a k  a z  e m b e re k re  és  á lla tokra  egyarán t.
E zé rt a z  eg és zs é g ü n k  v é d e lm e  és  a környezeti kultú

ra ja v ítá s a  é rd e k é b e n  e g y a rá n t fontos a lakásokban  ke 
le tkeze tt s ze n n yv izek  e lv e ze té s e  és tisztítása .

A  kép v ise lő -tes tü le t rövidesen  fog la lkozn i fog e zze l a 

prob lém áva l. A zoko n  a v á ro s ré s ze k e n , ahol m ég nincs  

s z e n n y v íz e lv e z e tő  c s a to rn a h á ló z a t, o tt tá rs u la t m e g 

s z e rv e zé s é t ja vaso lta . Ahol pedig  m á r m eg ép ü lt a rend 

szer, ott a  rákö téseke t k íván ja  szo rg a lm azn i.

A  rákö téseke t v é g ző k n e k  kö zm ű fe jlesztés i h o zzá já ru 
lást kell fizetn iük. E z  je le n le g  5 0  e F t te lkenkén t. Erre a z  

ö n ko rm á n y za t ké p v is e lő -te s tü le te  ré s z le tfize tés i konst
rukciót fog kidolgozni, am i hason ló  könnyítést fog ta rta l

m azn i, m int a társu lati é rdeke ltség i h o zzá já ru lás  fize té 

se (részle tfize tés i konstrukció, eg y é b  k e d vezm én y).

A  n yár vé g é re  e lkészü l a  s zen n yv íz tisz tító  te lep en  a 

szippanto tt szen n yv ize t fogadó  m űtárgy. Innen a szip 

pantó au tóval ideszá llíto tt s z e n n y v íz  a tisztító te lep  rend 

s ze ré b e  kerül és  m egtisztítás  után -  hason lóan  a csator

nán é rk e ző  s ze n n y v ize k h ez  - a G a lg a  p a takb a .

így m eg szű n ik  a városi s z e m é tte le p e n  a  szippan to tt 
s z e n n y v iz e k  ü ríté s e  é s  e z  a k ö rn y e z e ts z e n n y e z é s  is 

A szódon .

A  k ö rn y e z e ts z e n n y e z é s n e k  e z  a m ó d ja  te h á t e g y  

p ro g ra m  a la p já n  9 0 -9 5  % -b a n  m e g s z ü n te th e tő  v á ro 

su nkb an , és  e h h e z  s ze re tn é n k  m eg n yern i A szód  m in

den  csa lád já t és vá ro s á t sze re tő  polgárát.

Bagyin József
polgárm ester

ge miatt szükséges az érintett intézmények vezetőivel (ált. iskola, 
zeneiskola, könyvtár) a személyi és tárgyi feltételek tekintetében 
egyeztetni.

Az ülés további napirendjén szerepelt a MÓL RT és az önkor
mányzat közötti, ingatlanok cseréjére vonatkozó szerződés ügye. 
Miután a képviselők tisztáztak egy 1996. augusztusi ülésen hozott 
határozatot, felhatalmazták a polgármestert az előkészített csere
szerződés aláírására. A szerződés értelmében az ingatlancsere-kü
lönbözet értéke 4,8 millió forint, amit a MÓL RT a szerződésben 
megfogalmazottak szerint utal át az önkormányzatnak.

A következő napirend a város szennyvízcsatornázási- és szenny
víztisztítási terv finanszírozásának ügye volt. A képviselők úgy ha
tároztak, hogy a terv finanszírozását az önkormányzat megelőlege
zi. A KÖZMUC00P által készített terv értéke 2 millió Ft + AFA. Ezen 
összeget a szennyvízcsatornát építő társulat fogja visszafizetni az 
önkormányzatnak. A visszafizetés határideje 1997. október 15. A 
testület - az Iklad és Bag községeknek kiadott befogadó nyilatkozat 
alapján - akkor dönt a tervköltségeknek a két települést érintő meg
osztásáról, ha megtörténik a szennyvízmennyiség számítása. En
nek arányában osztják meg a tervköltségeket.

Ezt követően a testület tagjai meghallgatták a polgármester be
számolóját a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között 
tett intézkedésekről. Ennek kapcsán módosította a testület a Városi 
Uszoda üzemeltetésére jóváhagyott bérleti szerződés 1. sz. mellék
letét, amely az uszoda által használható területet szabályozza.

Tárgyalta a testület a katolikus egyház kérelmét is, amely méltá
nyossági kárpótlási igénybejelentést tartalmaz. A testület - helyt 
adva a kérelemnek - felajánl a Kossuth u. 33/a sz. alatti ingatlan 
ügyét rendezve, a Régész úton parcellázandó területből egy 836 m2
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nagyságú építési ingatlant térítésmentesen.
Döntöttek a képviselők arról is, hogy pályázat útján meghirdetik 

a Mély úton lévő 321 m2 nagyságú nem lakás céljára szolgáló bér
lemény bérleti jogát.

A testület megvitatta a Kossuth, u. 8. sz. alatti ingatlan eladására 
beérkezett pályázatot. A Nyitott Kapu Alapítvány kurátora egy na
gyon izgalmas hasznosításra adott be pályázatot. Mivel a pályázati 
ajánlat eltér a kiírt feltételektől, de az elképzelés továbbgondolásra 
érdemes, úgy döntött a testület, hogy egyeztető megbeszélést kez
deményez az alapítvány szakembereivel, ahol a feltételek és az ál
láspontok tisztázhatók.

Mivel három meghirdetett ingatlanra nem érkezett be pályázat, 
úgy határoztak a képviselők, hogy ezen ingatlanokat ingatlanközve
títő útján próbálják újra értékesíteni. Meghívásos versenytárgyalás 
keretében köt az önkormányzat külön-külön szerződést az ingatlan- 
közvetítőkkel.

A képviselők tárgyaltak arról, az újtelepen élő lakosok által be
adott kérelemről, amely a korábbi forgalmi rend visszaállítását tar
talmazza. A képviselők szükségesnek tartják szakhatósági bejárás 

^megtartását a kérdéses területen. Emellett a szakvélemények birto
kában lakossági tájékoztatást kell tartani a 2. sz. Általános Iskolá
ban. A fórumon elhangzottak és a szakhatósági vélemény alapján 
dönt a képviselő-testület az újtelepi forgalmi rendről.

Az ülés végén közérdekű bejelentések és javaslatok hangzottak el.

Városunk képviselő-testületi tagjai az 1997. április 29-én tartott 
ülést megelőzően megtekintették az épülő evangélikus gimnáziu
mot, majd a beruházó, és a kivitelező cég, valamint az egyház és a 
gimnázium képviselői tájékoztatták a képviselőket a beruházás ala
kulásáról. Tájékoztatójukban elhangzottak azok a nehézségek, ame
lyekkel naponta meg kell küzdeniük. Sajnos ebben az évben nem 
készülhet el a teljes objektum, miután a három évvel ezelőtti árak
kal számolva kell felépíteni a gimnáziumot. A helyzetet nehezíti az 
is, hogy a mai napig egyfajta értelmezési vita folyik az önkormány
zat és az iskola között arról, hogy a közművek megépítése kinek a 
kötelessége. A gimnáziumot szeptember hatodikán át kell adni, 
közművek nélkül azonban ez lehetetlen.

Miután a vitában az derült ki, hogy az önkormányzat jelenleg 
nem tudja, hogy a pénzt honnan csoportosítsa át a korábban meg
kötött szerződésben foglaltak szerinti bizonyos közművek elkészí
tésére, úgy döntött a testület, hogy a következő testületi ülésre ki
dolgozza a pénzügyi iroda a finanszírozás pénzügyi lehetőségeit, a 

^megoldási javaslatokat.

Második napirendként tárgyalt a testület az önhibáján kívül hát
rányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának meg- 
igényléséről. A kötelező önkormányzati feladatok ellátásához szük
séges működési hiány ellentételezéséhez 45.362 eFt összegre 
nyújtja be az önkormányzat a pályázatot.

A testület tagjai foglalkoztak a helyi lakásrendelet mellékletének 
felülvizsgálatával. Az említett melléklet tartalmazza azon lakások 
listáját, amelyek helyi közérdekű célból nem adhatók el. Miután 
minden ilyen önkormányzati bérlakásban lakó tavaly nyilatkozott 
vásárlási szándékáról, csakis egységesen lehet az esetleges eladás
ról dönteni. A testület több alternatívát megvizsgálva, úgy döntött, 
hogy ősszel tárgyal a témáról a szolgálati lakásokra vonatkozó sza
bályok és az alaprendelet egységes szerkezetbe történő összedol
gozása után.

A testület - figyelemmel a pénzügyi lehetőségekre - úgy határo
zott, hogy a Kossuth, u. 72. sz. alatt lévő felújított épület nagyter
mének bővítése most elmarad. így a volt GAVIT épületet lebont
ják, a hátsó főfal kerítésként megmarad. Arról is döntöttek a képvi
selők, hogy az épületegyüttes udvarának kialakítására - a tervező 
által készített terv alapján - a pénzügyi fedezetet a MÓL - ingatlan 
eladásából befolyt összegből biztosítják.

Mivel a volt GAVIT épületet lebontják, egyes csoportok, szerve
zetek részére a Falujárók útja 1. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló

bérleményt biztosítja működésükhöz a testület és ezzel egyidejűleg 
visszavonja a fent nevezett bérleményre korábban kiírt pályázatot.

A képviselő-testület a Kossuth utcai járda teljes felújítási munká
inak elvégzésével az Úthelyreállító Kft-t bízza meg. A céggel a főut
ca páros oldalának felújítására köt az önkormányzat szerződést. A 
páratlan oldal szakaszos felújítása - külön vállalkozási szerződéssel 
- később valósul meg.

A testület megvitatta a Városi Könyvtár és az Állami Zeneiskola 
bútorok beszerzésére vonatkozó kérelmét és úgy határozott, hogy 
egyelőre a könyvtár csak a saját pályázaton, illetve egyéb többlet- 
bevétele terhére rendelhet bútort. A zeneiskolai bútorok elkészíté
sére a fedezetet a saját többletbevétel, valamint kiegészítő önkor
mányzati támogatás biztosítja. Azonban a zeneiskola kérjen be más 
cégektől is árajánlatot, s a legkedvezőbb ajánlattevővel lehet csak a 
munkát elvégeztetni.

Ezt követően a polgármester jelentését hallgatták meg a képvise
lők a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intéz
kedésekről. A továbbiakban egyedi kérelmeket bíráltak el, személyi 
kérdésekben döntöttek a testület tagjai.

Városunk képviselő-testülete soron következő ülését május 14- 
én tartotta.

Első napirendként a testület lezárta a HOR-BER KFT - vei folyta
tott jogvitát egyezségi ajánlattétellel. Az ügyben az önkormányzatot 
ügyvéd képviseli. «

Második napirendként döntött a testület az Evangélikus Gimnázi
um és környéke közművesítésével kapcsolatos költségek biztosítá
sáról, ennek fedezetéről. Az elektromos ellátáshoz az önkormány
zat nettó 5,6 millió Ft-ot biztosít. Ennek részbeni fedezete a gimná
ziumot építő Dutischola Kft által felajánlott 1,2 millió Ft-os iparűzé
si adó, amit Kecskemét helyett városunknak fizet be. Az Evangéli
kus Egyház 1,6 millió Ft-ot utal át az önkormányzatnak gázközmű
fejlesztési hozzájárulás címén. A villanyközmű megépítését az ön- 
kormányzat fedezi pénzmaradványból és többletbevételből.

Arról is döntött a testület, hogy a gimnázium gazdasági bejáratá
ig tükörkiemeléssel, kőszórással oldja meg az út kialakítását.

Az épülő gimnázium és környezetének vízellátását a Régész úti 
hálózatról biztosítják. Az intézményen belül elkészülő nyomásfoko
zó megépítésének költsége a beruházót terheli. A Dutischola Kft 
megelőlegezi az elkészítendő csatornaszakasz kivitelezési értékét 
1998. 1. negyedéves fizetési határidővel. Kamatfizetési kötelezett
ség nem terheli az önkormányzatot. A visszafizetés a megalakulan
dó csatornamű-társulat költségvetéséből történik.

A gimnázium működéséhez szükséges gázközmű gerincvezetéket 
is a beruházó építi meg, majd az elkészült gerincvezetéket (97 m) a 
beruházó térítésmentesen átadja az önkormányzat tulajdonába.

A képviselők megvitatták a költségvetési intézmények 1996. évi 
gazdasági ellenőrzéséről szóló jelentést. A vitában kiemelték a kép
viselők - figyelemmel a hiányosságokra -, hogy szükséges a gya
koribb cél- és témaellenőrzés. Az önkormányzat határozatában 
hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az intézményvezetők teljes 
anyagi felelősségük tudatában irányítsák az intézmény gazdálkodá
sát, a revizori vizsgálat pedig fokozott figyelmet fordítson a gazdál
kodás szabályosságára, a belső ellenőrzés rendszerének megte
remtésére, illetve ösztönözzön a fokozott takarékosságra, a belső 
tartalékok feltárására.

A képviselők - az általános iskolák vezetésének kérése és a Műv. 
Bizottság javaslata alapján - hozzájárultak ahhoz, hogy a következő 
tanévben a Csengey Gusztáv Ált. Iskolában 3, a Rákóczi útiban pe
dig két első osztály indulhasson. Figyelembe véve az oktatási tör
vény ide vonatkozó szabályait, a gyermekek egészséges előrehala
dásának, tanulásának fontosságát, határozott úgy a testület, hogy 
egyéb bevételei terhére felvállalja a többletkiadásokkal járó bontást.

Ezt követően személyi kérdésekben döntött a testület, majd a 
közérdekű bejelentések és javaslatok hangzottak el.

Összeállította: G.T.
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Ebben az évben már hetedik alkalommal ren

dezték meg hazánkban a Kihívás Napja sportve
télkedőt. A játék Challenge Day néven vált közis
mertté a világon, melynek lényege, hogy különféle 
nagyságú települések játékos sportvetélkedésben 
mérik össze “erejüket”.

Az elmúlt hat év alatt a játékban eddig 1166 ma
gyar település vett részt, és az ott élő mintegy hat
millió ember ezt a napot sportolással, vidám játék
kal, együtt töltötte el.

Az idei vetélkedőt is a Magyar Szabadidősport 
Szövetség szervezte s az ő felhívásukhoz csatla
kozott, most első alkalommal Aszód városa is.

Gál Tibor művelődési főelőadó vezetésével szer
vezőbizottság alakult, amelynek tagjai: Penák Dó
ra, Fehér Csaba, Detre Zoltán, Molnár László és 
Pálfi István testnevelő tanárok. Ők dolgozták ki azt 
a programot, amely 1997. május 28-án szerdán 0 
órától 21 óráig az országos felhívás szellemében 
jó alkalmat teremtett arra, hogy felrázza városunk 
lakosságát, a fiatalokat és az idősebbeket egy
aránt, hogy bebizonyítsuk azt, hogy egy közös
ségben mily nagy erő rejlik, a közös élmény mily 
erős lelki feltöltődést adhat.

A szervezőbizottság 10 helyszínen - igénybe vé
ve a sportlétesítményeket és a Fesztivál teret - 
úgy állította össze a vidám játékokat, mozgásos 
feladatokat és egyéb vetélkedőket, hogy kortól 
függetlenül bárki részt vehetett benne. A verseny- 
kiírás azonban a helyi küzdelmeken túl lehetősé
get adott a települések közötti összehasonlításra 
is (Aszód városa a IV. kategóriában 3.000-7.999 
fő közötti lélekszámú települések). Itt a megmére
tés lényege, hogy minél több Aszódon lévőt leg
alább egyszeri 15 perces aktivitásra, mozgásra 
biztatni, hogy városunk előkelő helyen végezzen 
az országos összevetésben.

A rendezvény 28-án szerdán 0 órakor kezdődött 
a Szabadság téren, ahol Bagyin József polgár- 
mester köszöntötte a korán kelőket, avagy a még 
le nem fekvőket. Ezután gyaloglás az uszodához 
(világító eszközzel és pizsamában) majd “Uszi- 
dili” s ezen belül: pecázás, ruhás-váltó, kagyló
gyűjtés, matrachajtás, halászat s labdavezetés fej
jel. S aki még ébren volt, hajnal 2 órakor hazafut
hatott. A szervezők azonban nem sokat szunyó

kálhattak, hiszen már 6 órakor négy helyszínen 
(Kondoros tér, Vasútállomás, Lakótelepi autóbusz
forduló, Kossuth L. utcai autóbuszmegálló) a mun
kába induló illetve az éjszakai műszakból hazaér
kezőket egy kis gimnasztikával, kavicsgyűjtéssel, 
dekázással, ugróiskolával, páros fogóval derítet
ték jókedvre. A 8 óráig tartó megmozduláson ál
mos ellenállást nem tapasztaltunk.

8 óra és 10.30 óra között a városi intézmények 
sportlétesítményeiben, sportpályákon vidám moz
gások, tréfés játékok kerültek sorra. Ezekből ízelí
tőül csak néhányat: A 2. sz. Általános Iskolában 
Pálfi István tanár vezetésével asztalitenisz-forgó, 
céldobás kislabdával, hetesdobó-verseny, tömb
körüli futás; A Csengey Gusztáv Általános Iskolá
ban Penák Dóra tanárnő vezetésével zenés gim -^j 
nasztika, utánzó fogó, kosárra dobó verseny,’  
streetball, “Adj király katonát!” ; Az Evangélikus 
Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziumában Detre Zol
tán tanár vezetésével zenés bemelegítő, foci te
niszlabdával, diák-tanár kispályás foci (a tanárok 
vereségével). A Csengey Gusztáv Általános Iskola 
tornatermében egész napon keresztül fociderbi 
zajlott Molnár László tanár irányításával.

A délelőtt nagy attrakciója a “Nagyjaink nyomá
ban” című esemény, amelynek keretében a város 
valamennyi oktatási intézményének tanulói “elti
pegtek” a Petőfi Múzeumhoz és egy időre “becso
magolták” azt. Aszfaltrajzolás következett, majd az 
Elvarázsolt kastély futás a Podmaniczky-kasté- 
lynál.

A rövid, de megérdemelt ebéd (vagy ebédidő) 
után a Fesztivál téren és a Csengey Gusztáv Álta
lános Iskolában folytatódott a rendezvény “Délutá-^ 
ni tusakodás” címmel. A kínálatból csak néhányat 
említek meg: bringás ügyességi verseny, lég
gömbfújás, sárkányröptetés, mocsárjárás, tánc
verseny, csápolás, körjáték. A hajnali “Uszi-dili” 
késő délután újra megnyitotta kapuit a városi 
uszodában Fehér Csaba tanár irányításával, az 
általános iskolások nagy örömére. Az esti ered
ményhirdetést, díjkiosztást még megelőzte egy kis 
“Főtéri izzasztás” illetve a “Fesztivál téri mozgoló
dás”, e két utóbbiba a nyári zápor is besegített, 
hogy pompásabb legyen a rendezvény.

Az 1997. május 28-i rendezvényen a versenyek 
szervezői 42.852 15 perces mozgást (sportaktivi
tást) jegyeztek fel. Országos összehasonlításban 
ez az adat nem jelent kiemelkedő eredményt. De 
talán ez nem is olyan fontos. Az a lényeg, hogy a 
résztvevők jól érezték magukat, diákok, felnőttek 
egyaránt. Ezt támasztják alá azok a vélemények, 
amelyek a Csengey Gusztáv Általános Iskola 4.z 
osztályos tanulóitól érkeztek. Ebből idézek egy
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csokorra valót: “Én nagyon jó l éreztem magam a 
Kihívás Napján. Az Uszi-Dili tetszett a legjobban. 
Szeretném ha jövőre is lenne ilyen nap.” (Makai 
Szabina, Oláh Anita, Penderik Melinda, Szlucska 
Barbara) “Szerintem ez a nap mindenkinek nagy 
élmény volt. Sok jó  játékkal találkoztam. Nekem a 
kötélhúzás tetszett a legjobban, mert jó l megmoz
gathattuk csontjainkat, s egyszerre sok gyerek tu
dott részt venni benne.” (László Tímea, Mezőfi Lil
la, Nagy Ágnes, Ondrik Adrienn, Szászi Éva, Szi- 
kora Veronika).

A nap sikere jelentős mértékben a rendezvény 
támogatóin is múlott. Az előkészítés és a lebonyo
lítás költségei, a kiosztásra kerülő díjak az alábbi 
személyektől, intézményektől, vállalkozásoktól ér- 

é k e z e tt anyagi és tárgyi adományokból kerültek fi- 
nanszírozásra: ADIDAS Sportbolt (Blaubacher 
László) a rendezvény fő támogatója. További tá
mogatók: Lasavionik Bt., Macskaszem Kerékpár- 
szaküzlet, Rapaker Kft. (Radik György), Kurucz 
János vállalkozó, Rosenbrot Kft., Purina Táp-ter- 
ménybolt, Konkoly László vállalkozó, Nagyné Ki
rály Csilla ötvös, Gála Bt. Ruházati Kisáruház, 
Rácz Tibor kiskereskedő, Business Center üzlet 
(Tamás Rezső), Aszód Ifjúságért Alapítvány, 
Aszód Város Önkormányzata, Pergamen Text Bt., 
Ondrik nyomda, Galga Vezetésbiztosító Ezred, 
Vécsey Károly Helyőrségi Klub.

A Kihívás Napja 1997 rendezvény aszódi ese
ménysorozata a szervezőbizottság tagjai mellett a 
résztvevő intézmények dolgozóinak összehangolt, 
magas színvonalú munkáján alapult. A résztvevők 
nevében is köszönet mindannyiuknak a nagyszerű 

/-vprogramokért. Zármondatként újból a 4.z osztályos 
tanulókat (Balázs Gergő, Geiger Beáta, Kun Péter, 
Molnár Krisztián, Szűcs Diána, Tóth Csilla) idé
zem: "Viszontlátásra az 1998-as Kihívás Napján!"

Koncz István

S y y  fa M é y í& ta  

a  ‘TC cfáváb 'T to ftfá ió l

Az 1997. május 28-án megrendezett sport
napon az aszódi lakosokon kívül a kollégisták 
is bekapcsolódtak az országos pontszerző já 
tékba. A megnyitón, amivel 0.00 órakor Aszód 
polgármestere e lindította a Challenge Day-t 
33 kollégista diák is részt vett. A  rövid beveze
tő után a játékos kedvű tömeg elindult a város 
uszodája felé, ahol 0.30-kor az “Uszi-Dili” vet
te kezdetét. A játék izgalmas volt, a kollégisták 
a legelőkelőbb helyeket szerezték meg. A vízi 
vetélkedőt a megérdemelt zsetonok kiosztása 
zárta. Azok a fiatalok akik a kollégiumvezető, 
M ikus K a ta lin  k ísé re tében  rész t ve ttek  az 
uszodában megrendezett játékokon, nem so
kat aludhattak. Ugyanis 6 órakor nem minden
napi ébresztő után a diákok a kollégium udva
rán tornával kezdték a napot. A tom é t 15 perc 
kocogás és egy 15 perces gyorsasági váltó- 
ve rseny követte . A  fe lad a to k  végreha jtása  
után mindenki megkapta a megérdemelt zse
tonját. A reggeli testmozgás megszervezésé
ért köszönet jár: Benyó Tamásnak, Vanó Gá
bornak és Váraljai Attilának. A kollégisták ezek 
után iskoláikban gyarapíthatták Aszód pontjait. 
Délután a városbeli programok várták a vállal
kozó szellem ű fiata lokat. A napot a legtöbb 
zsetont gyűjtők közötti ajándékozás zárta, mi
vel a mindenki által várva várt Totya Disco és 
a 4F Club koncert a rossz időjárás miatt elma
radt. Azonban senki sem volt elkeseredve, hi

szen ez a nap igazá
ból arra volt jó, hogy 
az emberek együtt le
gyenek és ha egy év
ben csak egyszer is, 
de legalább egy na
pot szánjanak egész
ségük m egőrzésére. 
Reméljük, a város jö 
vőre is benevez ebbe 
a mindenki által ked
velt versenybe.

Tajti Zsuzsanna
kollégista
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Mikus Katalin

“Aszód, e gyönyörű fekvésű galgamenti település 
adott számunkra otthont a mai napon, hogy közösen 
ünnepelhessük meg nemzetségünk második össze
jövetelét." (Medveczky Márton)

Pünkösd szombatján a Medveczky nevű családok 
tagjai találkoztak Aszódon a Podmaniczky kastély 
Dísztermében. Mintegy 160-an gyűltek össze az or
szág különböző ré
széről, ezen kívül 
nyolcán érkeztek az 
ősi Medveczéről (a 
mai Szlovákia, a 
történelmi Magyar- 
ország legészakibb 
csücskében lévő te
lepülésről); egy csa
lád Ukrajnából, 
ugyancsak egy Své
dországból és 
Ausztriából is. Az 
aszódi Medveczky- 
ek (Márton, József,
László, Gulyásné 
M. Erzsébet, Matyó
káné M. Mária és 
családjaik) várták nagy-nagy vendégszeretettel a “ro
konokat”. Szép számmal voltak jelen. Valami vonzot
ta őket, valami észrevehetően egybekapcsolta őket, 
valami közös volt bennük: nemcsak a nevük, de a 
múltjuk, a gyökereik is, s úgy tűnik, a kialakuló közös 
jelenük is.

Kik a Medveczkyek?
Ők már ismerik történelmüket. Folyamatos kutató

munkájuk révén derítettek fényt eredetükre, mely 
egészen a honfoglalás koráig vezethető vissza. “A 
Medveczky család Árva vármegye ősrégi nemes csa
ládjaiból való, melyek a nevezett megyének ős erdeit 
a magyar honfoglalás korában megtelepítették... va
lószínűleg a Jablonkai hágón keresztül lovagolt be 
hazánk földjére a nemzetség honfoglaláskori őse.” 
(Nagy Iván nyomán M. Tamás)

Az 1680-as évekig Árva vármegyében éltek, ez idő
től - a reformáció kiváltotta vallási üldözések miatt is - 
szétköltöztek más megyékbe: Trencsénybe, Liptóba, 
Nyitrába, Abaújba, Hevesbe, Nógrádba, Temesbe, 
az Alföldre; Lengyelországba, Franciaországba, Er
délybe, Budapestre.

A család ősi eredetének bizonyítéka a címer is. “A 
mi nemzetségünk ill. családunk legrégebbi címeré
nek alapmotívuma az ágaskodó medve. Ez az ősi cí
mer még felvett címer lehet a korai címerhasználat 
idejéből, melyet a király csak jóváhagyott. Ez a privi
légium csak ősi családoknak járt, a később nemesí

tett családok már a királytól kaptak címert.” (M. Ta
más)

A Medveczkyek - foglalkozásukra nézve - a polgári 
élet minden területén megtalálhatók "... a cipésztől a 
szolgabírón keresztül az ügyvédekig és az egyházi 
hivatalokig. ”

(M.T.) -
A találkozón is 

szép számmal vol
tak jelen orvosok, 
jogászok, tanárok, 
művészek. a

Az elmúlt évben ta
lálkoztak először. A 
honfoglalás 1100 
éves évfordulója te
remtett alkalmat a 
nemzetség össze
hívására.

Mi motiválja a ta
lálkozók szervezé
sét?

Mi a célja a Med
veczkyek összefo
gásának?

Oly divatos lett mostanában a családfa-kutatás, az 
ősöktől remélt nemesi cím, rang elnyerésének lehe
tősége. Vajon ilyen szándékok vezették őket? Vajon 
ilyen törekvések messzire vezetnének?

Nem hiszem, ők maguk múltjuk értésével, összefo
gásukkal a jelent akarják szolgálni, s egy fényesebb 
jövő reményében teszik, amit lehet és kell tenniük. ^

Medveczky Ádám karmester így fogalmazta ezt 
meg:” S ha a mi nemzetségünk összetart, talán vala
mivel mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy egész 
nemzetünk összetartó legyen olyan értelemben, 
ahogy az országunknak hasznos. Mi a végső cél? 
Az, hogy megtanuljunk újra - talán a nemzetségi ér
zés erősödésével - magyarnak lenni. A magyarságot, 
a hazafiságot tanulni kell, nem elég csak beleszület
ni. ”

Programjaikból, chartájukból az összefogást, a kö
zösséget, az egymás építését erősítő tettek és elkép
zelések beszélnek ugyanúgy, mint ahogy jelmonda
tuk is hirdeti: “összefogás - Hit - Becsület”.

“Nemzetségünk nem csupán a hagyományok ápo
lását tűzte ki célul, hanem az egymás sorsával való 
törődést is, mert meg kell tanulnunk, hogy egymásért 
munkát vállaljunk és tudjunk együtt dolgozni közös 
céljainkért."(M. Márton)

A találkozó megszervezése az együvé tartozás, az 
egymásért tenni készség szellemét tükrözte. Med
veczky Márton hitet, erőt, biztatást adó megnyitóját
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lelkes, köszönő taps üdvözölte. Ő az egyik legfőbb 
vezéralakja a Medveczky nemzetség összefogásá
nak.

A történeti és gazdasági beszámolókat feloldották 
és kiegészítették a zenei, irodalmi műsorszámok: M. 
Valéria, M. Ádám zongora előadása, M. Mária szava
lata. Megemlékeztek elhunyt - jeles munkásságot 
örökül hagyó - Medveczkyekről: M. Bella írónőről, M. 
Ilona textilművészről és M. Mária festőművészről. M. 
Miklós, M. Edit, M. Ágnes és Kovács Árpád (M. Mária 
férje) festményeiből kiállítást rendeztek a kollégium 
termeiben.

Ebéd után még 
meghitt beszélgeté
sekre, fényképezés
re, videofelvételek 
megtekintésére is 

^ s o r  kerülhetett.
A Medveczkyek 

szívesen vannak 
együtt, számítanak 
és számíthatnak 
egymásra. Összefo
gásuk nagy ajándék 
és nagy lehetőség 
az egyes ember - 
és reménység sze
rint - az egész nem
zet számára.

Egyik tanárom - 
Petrikás Árpád - pe
dagógiai írásából vett sorai jutnak eszembe: “Nagyon 
fontos, hogy kinek-kinek legyen egy közössége, aho
vá tartozik, amelyben magára ismerhet, hogy ne le
gyen arc nélküli ember. ”

Fontos a jó közösség, mert általa lehet önismere- 
-*||tünk: honnan jöttünk, mit tudunk és mire vagyunk ké- 
f  pesek, mert általa mélyülhet a hitünk és az egymást 

építő szeretetünk.
A Medveczkyek példája igazolja, hogy nemzetségi 

közösségben is lehet és érdemes összefogni.
Végezetül álljon itt az aszódi származású Med

veczky Márton vallomása önmagáról, nemzetségéről 
és a mélybe nyúló, mindig tápláló aszódi gyökerekről.

Ars Poeticámat Mécs László pap - költő “Alázat" cí
mű verséből tudom meghatározni:

,,Aranymosónak álltam életem folyójába.
Meríteni próbáltam a jóságból és a szeretetből, 

egy jánosbogár csak bogárnyit csenhet a 
napfényből,

én ember vagyok s csak embernyit 
meríthetek Istenből. ”

Hinni a szeretetben és az összefogásban, szá
momra sohasem időszerűség kérdése volt, hanem a 
létezésé, mert jómagam is csak egy időben élő em
ber vagyok, s nekem sincs ismételhető időm. Miután 
minden ember azt adja magából ami a lényege, én a 
szőkébb családom, és a tágam nemzetségem tovább vitéz Medveczky Márton

élésében látom az önmegvalósulásomat. Legfőbb 
célkitűzésem, nemzetségem történetében nyomot 
hagyni, s amíg élek, egy híd szerepét akarom betöl
teni múlt és jövő között. Martialis római költő megfo
galmazása szerint “Jó ember megnyújtja a létet; két
szeres életet él az, kinek a múltba néznie tiszta 
öröm.” Nemzetségem tovább élése érdekében a sza
vaknak csak a tettek adhatnak hitelt, mert tőlünk, va
lamennyiünktől függ, hogy meddig tartunk össze. Én 
magam, amíg élek, a nemzetségem kovásza szeret
nék maradni, hiszen az én nevemhez is fűződik, 
hogy nemzetségem 1100. év után Főnix madárként

újraéledt. Baj csak 
abból lehet, ha a 
következő nemze
dékeink közönyös
sé válnak elődeik 
tettei iránt, mert a 
múltat nem tudo
másul venni súlyos 
mulasztás lenne. 
Az ember amikor 
számvetést készít 
a múltjáról, akkor a 
letűnt évek, hóna
pok, napok egyet
len pillanattá sűrű
södnek össze. De 
van ami az életem 
végéig elkísér, s 
ilyen a gyermekko

rom emléke. Biztos, hogy gyermekkorom miliője dön
tő hatással van a szellemi és lelki beállítottságomra, 
mert sokszor mondták már, hogy az ember abból a 
szerzett tudásból él haláláig, amit az élete első har
madában látott, hallott, tapasztalat és tanult. Ami a 
virágnak a napfény, folyónak a meder, fának a zöld, 
azt jelenti nekem Aszód. Itt kezdtem eszmélni, mai 
napig az életem első tizenöt évének kincsesházából 
táplálkozom. Meghatározó volt falum atmoszférája, 
szüleim puritán jelleme, odaadó és fáradhatatlan 
gondoskodásuk ötödmagamról. Köszönettel tartozom 
tanáraimnak, és általam nagyrabecsült Bogya Géza 
evangélikus tiszteletes úrnak - sajnos, most már né
hai -, hogy türelemmel és szeretettel volt irántam, és 
mindazért a lelki útravalóért, melyet konfirmáció kere
tében és egyéni felkészítés keretében adott nekem, 
amelyek mind a mai napig döntő hatással vannak 
életemre. Aszód az én számomra olyan hely, ahová 
visszatérni érdemes, hogy időnként feltöltekezzem 
szüleim és testvéreim szeretetével, mert ez ad erőt 
és energiát további életem során, hiszen még mind
annyian élnek és virulnak a jó Isten kegyelméből, aki 
soha el ne hagyja őket. Miután az ars poeticámat 
Mécs László verse után határoztam meg, ővele is bú
csúzom: “Ó, bár csak tudnánk távozáskor fényt hagy
ni mint a Messiás!”
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Barabás Tamás

A z  a s z ó d i  s z ín j á t s z á s  t ö r t é n e t e  V . r é s z

K a m a ra -k a m a ra s z ín p a d s á g  

(1 9 9 5 -1 9 9 7  e le jé ig )

Ez a szakasz sokban eltér az előzőektől, a leg
közelebb van hozzám, ezért az eddigi elbeszélő 
stílust fel kell váltanom egy szigorúbb, krónikasze
rűvel. íme:

1994. december 27. Vezetőváltás a csoport 
élén. László Ferenc és jómagam kerültünk pozíció
ba.

A meglévő társulatra kerestem az új darabot, rö
vid két hónap alatt a kilépő tagok, vagy a maradók 
(és később kilépők!) miatt 4 ötlet tűnt el a süllyesz
tőben, va lam ennyi szereposztássa l együtt: 
Dürenmatt: Az öreg hölgy látogatása, Csehov: 
Cseresznyéskert, lonesco: Az új lakó és Milne: Mi
cimackó.

El lehet gondolkodni a névsoron, talán benne rejlik 
a változás igazi oka: sokan a Molnár-vonal folytatását 
várták, tuti sikert, nem vállalták a terveimmel járó rizi
kót.

Beolvadtak közénk a kartali gyerekből kinőtt 
színjátszók, akik közül Sziráki Béla a Gór-Nagy 
Stúdióban kötött ki, Kiss Judit pedig ma is tagja a 
csoportnak.

1995. február 23. új bemutató: Harold Pintér: 
Az étellift!

Szereposztás: Ben - Aranyos Péter 
Gus - Barabás Tamás 
Wilson - Győrfi János

A későbbiek során játszott még a darabban: 
Sziráki Béla, Tóth Attila, Péter Balázs és Szegedi 
Balázs.

1997. január végéig összesen 12 előadás, a Ba
lassagyarmati Kamarajáték-fesztiválon színészi 
díj. A csoport 1989 óta nem kapott semmilyen hi
vatalos elismerést a szakmától!

Gyakorlatilag ellenzékben készült a darab, még 
a csoporton belül is, azt hiszem ennek oka a szer
ző nem-ismertsége (persze csak nálunk). Senki 
sem tudta, mit várjon, aztán mikor megkapta, hát 
persze nem ezt várta. Pedig Pintér a XX. század 
második felének egyik legjobb drámaírója (tan
könyvek ugyan kihagyják, mert nem értelmezhető 
feketén-fehéren, de irodalmi lexikonokban benne 
van), kiváló szerepeket ír, melyeket egyszerűen 
jólesik játszani. Teret enged színésznek, rendező
nek egyaránt.

1995.04.04 - 04.12. Erdélyi turné a Molnár

darabokkal. Aranyos Péter lábát töri, a csoport egy 
része végleg szembefordul Magyar Zoltánnal (így 
ugrik az általa tervezett “Szentivánéji álom”, á la 
Shakespeare). A táj gyönyörű, hangulat mégsincs. 
Tóth Andrea helyett beugróban Katona Lászlóné 
(egyeseknek Saci) az Ibolyában.

1995.04.25-én társulati ülés. Két új darab ter
veződig Peter Shaffer: Black Commedy és H a ro ld^ 
Pintér: Régi idők.

A Black Commedy-ből 11 hónap próbaidőszak 
alatt sem lett semmi. Próbahelyiséget kapott a 
csoport a Fiúnevelő Intézetben (ma is benne va
gyunk, köszönjük!), a rendezést Fodor Mihály vette 
át László Ferenctől, a szereplők gyűrték-csinálták, 
de valahogy az egész ... halálra volt ítélve. Feri, 
mint vezető magára hagyta a társulatot, amely bíz
va benne egyhelyben toporgott, míg néhányan 
meg nem unták a dolgot és ki nem léptek. Bebizo
nyosodott, hogy így nem lehet eredményre jutni, 
váltani kell!

1996.03.01 újra bemutató:
Harold Pintér: Régi idők!

Szereposztás: Kate - Kiss Judit
Anna - Tóth Andrea 
Deeley - Barabás Tamás

9 hónap után került színre a darab Kartalon, a 
Művelődési Házban, összesen nyolcszor került 
színre, Kartalon, Aszódon, Vácott. Mit írjak róla?
Én kerestem a darabot, a szereplőket, megren- 
deztem(tük)... Mert az egész mindenkitől elzártan, 
a heti három-négy együtt töltött estében alakult ki.
De nézzük, mit vallanak a lányok!

Juditon nehéz eligazodni. Azt mondja, zavarta, 
hogy sokat kellett megmutatnia magából, és nem 
is érezte igazán jól magát, meg kár, hogy az apró
ságokat a közönség nem vette észre (az már biz
tos, hogy a Teátrumnak ennyire közönség-meg- 
osztó előadása még nem volt!), de azért jó volna 
újra játszani, mondjuk szerepet cserélve Andreá
val, a júniusi előadás Vácon azonban fantasztikus 
volt...

És Andrea? Igaz, ő kilépett már a csoportból, s 
lehet, hogy a nosztalgia színezi ki emlékeit, de ná
la: “A Régi időket nagyon jó  volt játszani. Nem az 
egyéni teljesítmények, hanem az összhang volt 
fantasztikus. Hogy mindenki együtt volt. Több sze-
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replővel ezt valószínűleg meg sem lehet csinálni. 
Soha senki nem akart villogni, az együtt játszás 
nagyon jó  érzés. A próbákon is végig ezt éreztem. 
A furcsa az, hogy a szerepem egész más emberről 
szólt, mint amilyen valójában vagyok, mégis olyan 
volt, mintha nagyjából magamat adnám. Ez már 
valami azonosulás-féle, amire - gondolom - min
den színjátszónak törekednie kell. Szóval, pályafu
tásom legélvezetesebb játéka volt. Azt hiszem 
mindannyian magunkénak éreztük ezt a darabot."

Nagyon szerettem ezt az előadást, izgat a kama
rajátékok szobaszínházi feszültsége, a szerepsors 
átvállalása ... azonban a Black Commedy miatt tö
rődnöm kellett (ez rossz szó, de nincs rá jobb) a 
többiekkel is. Olyan darabot kerestem hát, amely 

^m indenkinek juttat szerepet, aki a csoportnál ma
radt.

így akadtam rá Luigi Pirandello: Az ember, az ál
lat és az erény című komédiájára. Alighogy elkezd
tük próbálni, László Ferenc lemondott a vezető
ségről, hárman kidőltek a kezdőcsapatból, helyük
re újabb Kiss-lányt igazoltunk Kartalról, a fiúkat 
kettőzéssel pótoltuk, részt vettünk a balassagyar
mati fesztiválon, szerepeltünk a TV-ben, majd alig 
féléves próbaidőszak után bemutattuk, milyen egy 
olaszos házasság-restauráció.

<+■ 1996. szeptemberétől három tagú vezetősé
get választottunk: Győrfi János vezető, Dúzs Márta 
és én vezetőségi tagok.

1997.03.14 Luigi Pirandello: Az ember, az ál
lat és az erény!

Szereposztás:
Rosaria, házvezetőnő - Kiss Bernadett 

Toto, patikus - Péter Balázs 
Paolino, magántanár - Győrfi János 

Giglio, diák - Barabás Tamás 

Perelláné - Katona Lászlóné 

Puleio, orvos - Mészáros Attila 

Matróz - Péter Balázs 

Grazia, cseléd - Dúzs Márta 
Perella, hajóskapitány - Barabás Tamás 

- vígjáték, amely idővel ért be...

Játszó személyek - 1995-1997 között:
Aranyos Péter 
Barabás Tamás 

Dúzs Márta 

Győrfi János 

Katona Lászlóné 
Kiss Bernadett 

Kiss Judit 
Mészáros Attila 

Péter Balázs 
Szegedi Balázs 

Tóth Andrea (12 fő) 
állandó technikus: Katona László

Ma: végre folyamatos műhelymunka, jó közös
ség alakult ki, szeretünk együtt lenni.

A MÁSODIK KONCERT
Nem hallgathatom el azt a felemelő, boldog érzést, 

amelyet a zeneiskola tanárainak - május 23-i - kon
certje jelentett számomra és valamennyiünk számá
ra, akik - a közönség soraiban ülve - részesei voltunk 
a csodálatos előadásnak. Az első - márciusi - bemu
tató is felejthetetlen élmény volt. Ez a mostani talán 
felülmúlta az előzőt is. A visszahívogató, ismétlése
ket kívánó vastaps egyszerre fejezte ki elismerésün
ket, köszönetünket és örömünket. De jó, hogy ilyen 
értékei, kincsei vannak ennek a városnak, mint a ze
neiskola munkája, mint ez a hangverseny...!

A zeneiskola tanárainak összefogása mindannyiun
kat gazdagító erőforrássá vált. Amikor naponta far
kasszemet nézünk a pénzhiány okozta gondokkal, 
gazdasági nehézségekkel, jó dolog megtapasztalni 
ezt a más irányból - a hangverseny teremtette har
móniából, békéből - érkező gazdagodási lehetőséget.

Jó volna, ha városunk szép tradíciói közé számlál- 
tatna a zeneiskola tanárainak évenkénti néhány 
hangversenye, esetleg bérleti előadások szervezése 
Aszód és a környező települések diákjai számára.

Városunkban sok a zeneértő, zeneszerető gyer
mek, ifjú és felnőtt a zenei általános iskola, a zeneis
kola munkája és az ének-zene oktatás eredménye
ként is. Ezek a koncertek pedig még tovább nevel
hetnek a zene szeretetére, a zenében rejlő értékek 
felfedeztetésére, még tovább erősíthetik a zene általi 
szép emberség épülését.

A zeneiskola tanárai ezzel a hangversennyel saját 
iskolájuk feltételeinek felújítására gyűjtöttek, mégis - 
úgy érzem - mi kaptunk többet, mi - a hallgatóság - 
újultunk meg a hangverseny üdítő, felemelő akkord
jainál.

Mikus Katalin
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EZ TÖRTÉNT NÁLUNK!

• Május a nyári szünet előtti utolsó hónap főleg a 
tanulás jegyében telt el. Aki eddig lazított, bi
zony kemény munkát kellett végeznie, hogy az 
elvárásoknak meg tudjon felelni. Reméljük, si
kerül minden diáknak jó eredményt elérnie.

• Május 8-án Színjátszó- és Zenecsoportunk a 
Városi Nyugdíjas klubban Anyák napi műsorral 
köszöntötte a nyugdíjasokat, édesanyákat, 
nagymamákat.

• Május 10-én mi is köszöntöttük Egervári Jó- 
zsefné - Irma nénit 100. születésnapja alkalmá
ból. A nem mindennapi eseményen a szűk csa
ládi körben mi is nagyon jól éreztük magunkat.

• Május 15-én került sor a felső tagozatosok he
lyesírási versenyére. Az eredmények a követ
kezők lettek:

5-6. osztály: I. Deszk Róbert 6.o.
II. Ondrik Hajnalka 5.o.

Vanó Melinda 5.o.
7-8. osztály: I. Körösi Gábor 7.o.

II. Kinka Pál 8.o.
III. Szegedi Nikolett 7.o.

• Május 24-én a galgahévizi Általános Iskola 
szervezésében német nyelvi versenyre került 
sor, melyen Ausztria, Németország és Svájc 
volt a téma. A gyerekeknek sok érdekes és ke
mény tudást jelentő feladatot kellett megoldani
uk. Csapatunk végül is a 4. helyezést érte el. 
Csapattagok voltak: Bánhegyi Erika 7.o., Ko
vács Mária 7.O., Turcsán Aliz 7,o., Deszk Ró
bert 6.o.

KÖK hírek

• Véget ért az egész évet átölelő műveltségi ve
télkedő sorozat, melyen a 3-8. osztályosok kö
zül összesen 48-an vettek részt. Dicséretet ér
demel a 4. osztály, ahonnan a 24 fős létszám
ból 23 tanuló rendszeresen küldött be megoldá
sokat. Reméljük, hogy a sok, hasznos informá
ció mellett a gyerekek látóköre is bővült.

II. Általános Iskola

Mikor ünnepeljük Önöket,  

gyermekeink jövőjében 
reménykedünk ”

- Pedagógusok Napja -

Május 30, a Kollégium Díszterme - a peda
gógusokat köszöntik. Az “óra” becsengetéssel 
kezdődött, a Petőfi Sándor Evangélikus Gim
názium 3.b osztálya Kalina Katalin tanárnő ve
zetésével, színes kis műsorral köszöntötte a 
je len lévőke t. E lőször rész le te t lá tha ttunk a 
Magyarázom a bizonyítványom-ból, majd ver
sek és énekek következtek előadásukban.

A szó d  V á ro s  Ö n k o rm á n y z a ta  nevében#  
Kulybus Gizella jegyző köszöntötte a jelenlévő 
pedagógusokat.

Az 1992-ben a la p íto tt K o ren -d íj átadása 
megható volt: Kovács Dezsőné nyugdíjas óvo
davezető kapta idén a díjat, aki a Szivárvány 
Óvoda egyik alapító tagja. Az ő vezetése alatt 
indult be az új óvodai program. 1992-től volt 
az óvoda vezetője, számos színvonalas óvo
dai rendezvény kötődik nevéhez. Közel négy 
évtizedes óvodapedagógusi pályájának elis
meréseként kapta e díjat.

Egy szál fehér virág minden jelenlévő peda
gógusnak jutott, majd kötetlen beszélgetésre 
is sor kerülhetett a terített asztaloknál, ahol az 
idei év Koren-díjasát pezsgővel köszönthet
tük. f

GyZs

A Petőfi Evangélikus Gimnázium tanulói 
köszöntik a pedagógusokat...

Öregdiák találkozó volt május 31-én a Kollégium 
dísztermében
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Amikor az Igazgató „ballag”...
Frajna Miklós igazgató úr, Arany János Peda

gógiai Díjas pedagógus 1965. augusztus 15-től 
dolgozik az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és 
Gépészeti Szakközépiskolában. Tanulmányait az 
ELTE-n, valamint a franciaországi Montpellier 
egyetemén végezte. 1965-től tanít az iskolában 
egy olyan tantárgyat, amit soha nem lehetett 
“m egideologizálni” : matematikát. Tanítványai 
eredményesen szerepeltek a versenyeken és a 
fe lvé te li v izsgákon .
1975-től 1988-ig a be- 
induló levelező tagozat 
megszervezője és ve
zetője volt, 1988-tól az 
iskola igazgatója. Pe
dagógiai koncepciójá
ban a magas színvona
lú oktatás, a demokrati
kus, nyitott szellemű is
kola megteremtése, a 
gyermekközpontúság a 
leg fon tosabb . 1989- 
ben az Ő munkájának 
köszönhető oroszlán- 
részben az európaiságra nyitó francia kéttan- 
nyelvű tagozat indulása, létrejötte. Az eddig el
ballagó két francia-magyar kéttannyelvű osztály 
felvételi eredményei - 2 tanuló kivételével min- 
denki felsőfokú oktatásban tanul tovább - a bi
zonyságai annak, hogy szükség van a tagozatra, 
s hogy színvonalas munka folyik az iskolában e 
tagozaton is. 1990-ben indult útjára a humán ta
gozatos program - a magyar szakos munkakö
zösség kidolgozásában -, mely országos elisme
rést váltott ki. 1993-tól hatosztályos gimnáziumi 
képzést indított. 1989-től a szakközépiskolában 
az autószerelő szak mellett gépgyártástechnoló- 
giai-technikusi képzés indult, majd 1994-től a vál
tozó gazdasági követelmények hatására a szá- 
mítástechnikai-gépgyártástechnológiai technikusi 
szak. Fontosnak tartotta az aszódi diákok Baráti 
Egyesületének életre hívását, mely az “öreg” diá
kokat sok szálon egykori iskolájukhoz köti.

A fenti sorokban leírtak csak rövid áttekintései 
egy olyan ember munkájának, aki 32 éven ke
resztül pedagógusként és igazgatóként is, meg
határozta a Gimnázium sorsát. 1997-ben úgy 
döntött, nyugdíjba megy.

- Még hátra lett volna igazgatói ciklusából 1 év, 
mégis úgy döntött, hogy felmentését kéri. Miért?

- Egyrészt úgy érzem, hogy tisztességesen rá
dolgoztam, betöltöttem a 65. évet, másrészt az 
ősszel volt egy bár nem túlságosan komoly, de 
mégis ijesztő egészségügyi problémám, úgyhogy 
úgy éreztem, hogy akkor kell felállni a székből, 
amikor az ember még fel tud állni. Annyi hasznot

nem tudok hozni az is
kolának, amennyi károm 
ebből egészségügyi 
szempontból lehetne.

- V issza tek in tve  az 
aszódi éveire, hogyan 
értékelné?

- Ez egy nagyon hosszú 
időszak, 1965 augusz
tuságtól vagyok itt a kö
zép isko lában , és na
gyon sok minden történt 
az elmúlt 32 év alatt. Ki

emelni mint sikert? Úgy érzem, hogy ezt inkább 
azoknak a gyerekeknek kéne elmondani, akik ta
lán tőlem kaptak valamit, ami az ő életüket befo
lyásolta. Arra törekedtem tanári pályám során is, 
hogy ha lehet, akkor a gyerekeknek ezt a nagyon 
szép időszakát lehetőleg ne nehezítsem, hanem 
ellenkezőleg, ha tudom segítsem Ez a tizenéves 
kor csodálatos, de rengeteg buktatója is van. Én 
úgy érzem, hogy egy középiskolai tanárnak a 
legfontosabb feladata, hogy ezen az időszakban, 
amikor a gyerek keresi a helyét a világban, pró
báljon valamilyen támpontot nyújtani neki. Sze
retném hinni, bízom benne, hogy néhány fiatal
nak ebben segítettem. Úgy érzem, hogy ha az 
igazgatói munkámat nem tekintem, akkor is ke
reknek látom pedagógus pályámat és nincsenek 
benne olyan pillanatok, amelyekre azt kellene 
mondanom, hogy sajnálom, másként csinálnám, 
hogy sajnálom hogy ez megtörtént.

- Mi volt az amit mindig a legfontosabbnak tar
tott?

- Mindenkinek csak azt tudom mondani, amit a 
ballagáson is mondtam, hogy úgy kell nekifogni
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mindennek, hogy adni szeretnék valamit, és ak
kor nem érik az embert csalódások. Nem biztos, 
hogy azt amit én adok jószívvel fogadják mindig, 
vagy mindig jól fog elsülni, de bárhol - akár a 
családban, akár a munkahelyen -, ha az ember 
ezzel indul neki, hogy “mi az amit én adhatok”, mi 
az amivel én valamit többé, szebbé tehetek, ak
kor kevesebb csalódás éri. Ezt próbáltam közve
títeni a gyerekek felé is, hiszen a matematikában 
elég nehéz olyan nevelési célokat kitűzni, ame
lyek az ember lelkét formálhatják. Egy dolgot 
mondtam sokszor a gyerekeknek is: gondolkodj, 
mi az ami ebből származhat, ne meggondolatla
nul mondjál igent vagy nemet, a legtöbb esetben 
ha végiggondolod, akkor az értelmét is megtalál
hatod annak a dolognak, munkának, amellyel 
foglalkozol. Ha ezt kihagyod az életből és csak 
az ösztöneidre hallgatsz, vagy a szeszélyeidet 
követed, akkor az életed nem lesz teljes.

- A francia kéttannyelvű tagozat létrejötte az Ön 
igazgatóságához kötődik. Hogyan látja a tagozat 
jövőjét?

- Nem tudom, hogy meddig lesz rá szükség. Ez 
egy eléggé speciális oktatási forma, én úgy ér
zem, hogy még 5-6 évig szükség van arra, hogy 
ilyen képzési formában tanulhassák a gyerekek 
az idegen nyelvet, addig biztos van jövője. Ha a 
normál, az általános képzés során a nyelv tanítá
sa eléri azt a színvonalat, hogy a gyerekek a kö
zépiskolából kikerülve legalább egy nyelven meg 
tudják értetni magukat, ha nem is olyan szinten 
mint a kéttannyelvűben, akkor lehet, hogy előbb- 
utóbb a kéttannyelvű tagozatra, amelyet a szük
ség hozott létre, már nem lesz szükség.

- Milyen tanácsot adna a gimnázium következő 
igazgatójának, hiszen az itt töltött évek során sok 
tapasztalatot szerzett ebben a munkában is?

- A 80-as évek második felében úgy éreztem, 
hogy megszűnik a diktatúra, újra lehet az embe
reknél értelemre apellálni. Azt tudnám neki mon
dani, hogy ezt próbálja meg továbbra is mint ve
zető alkalmazni: az emberek értelmére apelláljon 
és ne diktatórikus módszerekkel próbálja vezetni 
sem a diákokat, sem a kollégákat.

- Mit fog csinálni a nyugdíjas éveiben?

- Az elmúlt 9 év alatt rengeteg dolog maradt ki 
az életemből és nagyon nehéz korszak volt ez az

iskolában: átmeneti korszak, mind anyagilag, 
mind oktatásszervezés szempontjából rengeteg 
változás volt, ennek következtében a szünetek 
számomra munkanapok voltak. Nagyon kevés le
hetőségem volt, hogy családommal foglalkoz
zam, hogy magammal foglalkozzam ... ezeket 
szeretném pótolni, amennyire erre lehetőség nyí
lik. Szeretnék utazni, olvasni és törődni egy kicsit 
többet a magánéletemmel is. Az is előfordulhat, 
hogy mint közéleti személy több időt fogok tudni 
fordítani arra, hogy közügyekkel foglalkozzam.
Az iskolai elfoglaltságom nem adott elég időt ar
ra, hogy a város ügyeivel, Aszód ügyeivel beha
tóan foglalkozzam.

- Beszélgetésünk során végig úgy éreztem , |p  
hogy egy elégedett emberrel beszélgetek, ami 
nagyon ritka. Hogy lehet ilyen elégedett?

- Évek óta ezt mondom: úgy kell hozzáállni az 
élethez, hogy adni szeretnék valamit. Nem biz
tos, hogy ezt az emberek elfogadják, értékelik, 
bennem kell hogy éljen az, hogy adni akartam 
valamit s ezáltal a világot magam körül valami
lyen formában szebbé, jobbá akartam tenni. Biz
tos, hogy ez sikerült! Ez biztos.... Pontosan azért, 
mert nem azt vártam, hogy mit fog nekem adni a 
szomszéd, mit fog nekem adni az iskola, mit fog 
nekem adni ez az ország, hanem azt néztem, 
hogy mit adhatok és azért érzem magam elége
dettnek, mert ebben segítőkre, partnerekre talál
tam. Úgy érzem, hogy az életem teljes lett.

- Köszönöm a beszélgetést, igazgató úr. Í

Az Öregdiákok találkozóján ültünk le beszélget
ni. Amikor az igazgatói szobából kimentünk, lát
tam, hogy mennyien köszöntik Őt - mosolyogva, 
a találkozás örömétől áthatva. Régi diákok, régi 
tanárok - mind megannyi kedves ismerős - egy 
pedagógus pálya során megismert emberek so
kasága. Mindannyiukhoz emlék kötődik - tárgyak, 
pillanatok, kellemes beszélgetések -, ami egész 
életén keresztül elkíséri az embert.

Miklós bácsit azóta ismerem, hogy itt élek 
Aszódon. Mindig mosolygott, ha találkoztunk, 
halkan, csendesen beszélt. Tanulni tőle? Igen, le
het - talán azt, amit most a beszélgetés során is 
hangsúlyozott: adni kell, anélkül, hogy a hálára 
várnánk. Ha mindenki ezt tenné, talán valóban 
megváltoztathatnánk, szebbé tehetnénk körülöt
tünk a világot, az országot, Aszódot.

Gyárfás Zsuzsa
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"Nincs egyéb dics s érdem, mint az önérzet, s a má
sok művelődése s boldogsága 

előmozdítása. ”
(Bolyai János)

Középiskolás koromban találkoztam vele először. 
Nem tanított, csak helyettesítő tanárként. Ilyen alkal
makkor elmondott egy-egy bölcsességet, amit mi 
viccnek nagyon gyengének találtunk. Ezen mondá
sok tartalmi mélységeit és magasságait, az életre 
szóló útravalót akkor még nem értettük. Valami külö
nös, másoktól eltérő, kissé szokatlan emberi maga
tartás sugárzott belőle: a TANÍTÓ, a “LÁMPÁS”.

1972-ben nagy megtiszteltetésként a kollégája le
hettem. Párhuzamosan vittünk egy-egy osztályt, ő  a 
többediket, én az elsőt. Irigyeltem. Tanítványai úgy 
követték, mint jó pásztort a nyája. Keveset beszélt, 
de tekintetének és mozdulatának volt mondanivalója, 
egyszerű, érthető jelentése.

“Csak annyi tiszteletet kívánj magadnak, amennyit 
másnak megadsz!” Ez volt pedagógusi bölcsességé
nek a nagy titka.

1922-ben Alsónémedin született. Iskoláit Alsó- 
némedin és Ócsán végezte. Tanítói oklevelet Nagy
kőrösön kapott 1942-ben. 1992-ben aranydiplomás 
lett. Tíz év telt el tanítói, - háborús - egyetemi és ta
nári évekkel.

1952 szeptemberétől tanára iskolánknak. Első 
aszódi éve egybeesik családalapításával. Felesége 
ismert pedagógus. Büszke gyermekeire. Idősebbik 
fia sebészorvos, a kisebbik tanárként ápolja a családi 
hagyományt. Sok öröme telik unokáiban, akik a sport 
terén kiemelkedő eredményeket érnek el.

45 év megszakítás nélkül, ugyanazokat a lépcsőket

járva, ugyanazokban a tantermekben, Aszódon. Még 
ma is tanít a levelező tagozaton.

Nagy tiszteletet és tekintélyt parancsol ez a tény. 
Egyszer megkérdeztem tőle: Gyula bácsi miért taní
tasz még mindig? Tudod, az OTP! Korábban is sokat 
beszélgettünk az iskola régi dolgairól, tanításról, diá
kokról. Nem tudott meggyőzni. Az OTP-nek ehhez 
nem sok köze van.

Juhász Gyula, ezrek TANÍTÓJA, a “lelkek mérnö
ke”. Aszód, a Galga völgye és távoli vidékekről érke
zett diákok, ma felnőtt lakosságának tanítója olyan 
ember, aki önszántából még nem hagyott abba sem
milyen elkezdett munkát, vállalást. Hogyan tudná ab
bahagyni éppen a tanítást, azt az életteret, ami meg
határozója volt egész életének, ami ma is élteti?

Lehetőségem volt jelen lenni első aszódi osztályá
nak 40 éves érettségi találkozóján. Megőszült höl
gyek vették körül. Lehetetlen leírni a találkozás meg
hitt, örömteli, lázas pillanatait.

Hűsége, ragaszkodása az iskolához, munkához, 
tanításhoz, tanítványaihoz példamutató. Évtizedeken 
át gondozta az iskola könyvtárát, őrizve a régi, érté
kes könyveket, az iskoláról szóló gyűjteményeket. 
Vezette az iskola fotó szakkörét, megörökítve az is
kola eseményeit, történéseit. Felvételei felbecsülhe
tetlen értéket képviselnek.

Fiatalos fizikai erőnlétéhez nagyban hozzájárult a 
sportolás szeretete. Még ma is rúgja a labdát. “Ha 
hétfő, akkor foci!” Az 1957-ben alapított Pedagógus 
Sportkör egyetlen aktív tagja az alapítók közül.

Pedagógusi munkásságát, hűségét az iskolához, a 
városhoz hivatalosan soha senki nem ismerte el. 
Nem várta, de úgy érzem egy őszinte kézfogás, egy 
férfias vállveregetés már kijárna.

Juhász Gyula, Gyula bácsi 75 éves. 55 év a pá
lyán, 45 év Aszódon. Ez férfimunka volt!

Nagyon sok erőt és jó egészséget kívánok mind
azok nevében is, akik szerettek, szeretnek és még 
sok-sok alkalommal vesznek körül tisztelettel és 
megbecsüléssel a találkozókon az öregdiák hálájá
val.

“A tanítónak nem gratulálunk, amiért oktatja, hogy 
kétszer kettő négy. Gratulálni talán ahhoz lehet, hogy 
ezt a szép mesterséget választotta. ” (Camus)

Nádasdy Ferenc
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Tuschák Róbert 70 éves
-  az aszódi “öregdiák” -

Tuschák Róbert gépészmérnök. Salgótarjánban 
született 1927 áprilisában. Nős, két leánya van. Kö
zépiskolai tanulmányait az aszódi Petőfi Sándor Gim
náziumban végezte. Elismert, ismert képviselője a 
szakmának, munkásságáért több 
díjat is magáénak tudhat: 1957-ben 
Zipernowsky-díj, 1980-ban Csáki- 
díj.

Aszódi éveiről, majd az utána kö
vetkező évekről kérdeztem Őt az 
aszódi “Öregdiákok” találkozóján.

- Milyen emlékei vannak a gimná
ziumról?

- Nekem jó emlékeim vannak a 
gimnáziumról. Akkoriban ez nem 
számított nagyon erős gimnáziumnak, az volt a híre, 
hogy ide inkább a gyengébbek jönnek, tehát nem 
volt egy országos hírű gimnázium. Ennek ellenére 
azt kell mondanom, hogy mi - akik innen kikerültünk - 
ezt nem tapasztaltuk, mert ami az itteni oktatást illeti, 
én azt nagyon magas színvonalúnak és nagyon 
eredményesnek ítélem. Megálltuk a helyünket sok 
helyen, egyáltalán nem éreztünk semmiféle kisebb
ségi érzést, hogy az aszódi gimnáziumba jártunk, 
sőt...

A gimnáziumnak abban az időben inkább a humán 
tagozati oldala volt jobb, amely egészen kiváló volt. 
És azt kell mondanom, hogy az aszódi gimnázium
nak a szelleme abban az időben - mert a második 
négy év már háborús idő volt, hiszen 45-ben érettsé
giztünk - nagyon jó volt. Abban a légkörben ez egy 
nagyon liberális és nagyon humánus gondolkodású 
intézmény volt. Nagyon erős irodalomcentrikus okta
tás folyt, ez nyilván a tanárok személyiségétől füg
gött. Tanárunk volt Csizmadia tanár úr, aki később az 
Alföldre került, és aki nagyon erős irodalmi érdeklő
désű volt, hatalmas könyvtára volt és lelkesíteni tudta 
a diákokat, hogy foglalkozzanak az irodalommal. Én 
a világirodalmat és a magyar irodalmat itt ismertem 
meg és rengeteget olvastunk az ilyen tanárok hatá
sára. Ugyanez vonatkozik a történelemre is. Ott is 
egy név jut eszembe, Zoltai Istvánnak hívták akivel 
egy olyan - abban az időben amikor Magyarország 
elég sötét helyzetben volt - szabad szellemű és kriti
kai szellemű történelem tanítás folyt, ami párját ritkí
totta. Nem ennyire kimagaslóan, de jók voltak a ter
mészettudományi tárgyak is. Orvosok, mérnökök ke
rültek ki innen.

Az én évfolyamom egy eléggé csonka évfolyam
ként fejeződött be, mert 1944-ben kezdtük a nyolca
dik osztályt, 2 hétig jártunk, aztán jött a front, majd 
1945 április-májusban nyílt meg újra az iskola. Akkor 
ez az épület használhatatlan volt, egy kocsma udva

rán tartottuk az órákat minden másnap. Ha jól össze
számolom, akkor is legalább 2 hetet még jártunk, és 
aztán érettségiztünk egy kocsmában. Szék nem volt, 
az osztályfőnök egy szállodából kirámolt éjjeliszekré

nyen ült. Szépen bele is szorult, az 
volt a fő probléma, hogy ki tud-e 
kelni belőle vagy nem. Ezt azért 
mondom mert ugye manapság 
rendkívül sok okoskodás folyik ar
ról, hogy mit hol lehet, mennyi óra 
kell valamihez stb. Meg kell monda
nom, hogy én személy szerint ab- 
bán sose hittem, hogy az óraszám 
a legdöntőbb. Hát így volt az érett
ségi, ezért valószínűleg nekünk 

tablónk sincs itt. Ballagás volt, de az is kocsmától 
kocsmáig terjedt - jó értelemben véve -, mert akkori
ban ez itt hadikórház volt. 13-14-en érettségiztünk, 
akik közben összeverődtünk, mert 1944 előtt a többi 
elment. A többi osztály nem volt ennyire szétzilált. 
Minden részletre már nem emlékszem, de szerettünk 
itt lenni, és akik innen kikerültek nem voltak rossz 
képviselői a gimnáziumnak, ami arra utalt, hogy itt 
nagyon jó oktatás volt.

- Az elkövetkező pályájára, szakmájára az indítta
tást innen vitte magával?

- Az, hogy az ember milyen pályát választ, tulajdon
képpen három dolognak a függvénye: először hogy 
miről szerzett tudomást az oktatásban, mi érdekli, 
másodszor hogy mihez érez kedvet, az adottságai
nak mi felel meg és a harmadik a mindenkori környe- 
zet, amelyik rangsorolja a foglalkozásokat, hogy mi
ből lehet megélni. A háború után - négy év szörnyű
ség után - mikor megnyílt az egyetemi képzés na
gyon széles rétegek előtt, akkor egy nagyon erős ter
mészettudományos szemléletváltás volt a korábbi 
abszolút humán beállítottsághoz képest. Ez részint a 
nemzetközi trendeknek felelt meg, hiszen akkor a 
műszaki tudományok, matematika, fizika, a termé
szettudományok igen gyors fejlődési stádiumban vol
tak. Magyarországon erős iparfejlesztési folyamat in
dult, ami nagyon sok természettudományi szakem
bert jelentett. Az elején, 1945-ben, ez még csak sej
tés volt, hogy ilyen lesz, valahogy benne volt a leve
gőben. Én magam is szerettem a reáltudományokat 
és ezért azt gondoltam, hogy két helyzet lehetséges. 
Szerettem a történelmet, eredetileg történész akar
tam lenni vagy pedig mérnök. És ha már mérnök, ak
kor villamosmérnök, de akkor még csak gépészmér
nök oktatás folyt. Aztán hogy a végén a kettő között 
mi döntött... valószínűleg a praktikus értelem, alkotni 
akartam... A történelemben mindig az van, hogy azt 
nem én csinálom, azt én csak regisztrálom.
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- Egyetem?
- A Budapesti Műszaki Egyetemre jártam. 1950- 

ben szereztem gépészmérnöki diplomát, azután 
bennmaradtam négy évig gyakornokként. Akkor in
dult Magyarországon az aspiránsképzés. Ez három 
évig tartott, utána 1955-ben ösztöndíjasként tudomá
nyos továbbképzésen vettem részt, ennek a végén a 
műszaki tudományok kandidátusa lettem. Akkor azt 
mondtam, hogy már elég volt a felkészülésből, elég 
volt a papírból, és elmentem a Ganz villamossági 
gyárba, ahol 16 évet dolgoztam tervezőként, kiélhet
tem azt a vágyat, hogy valami születik is abból amit 
az ember tanul. Érdekelt az, hogy a munkám valósá
gosan hogyan jelenik meg. Praktikus beállítottságú 
voltam. Pár száz gépem szaladgál a világban, ami 
most már nem egy nagy dolog, mert a műszaki élet 
olyan, hogy ott a hallhatatlanság egy évig tart, a hír 
két évig, mert az amit ezelőtt 10 évvel megoldottunk, 
ma már primitív. Ha ma az egyetemről kikerül egy 
hallgató, az ott kezdi, ahol mi befejeztük. Ez az élet 
rendje. Ez a humán tudományokkal szemben egy 
nagy különbség: mert nálunk egy könyvet öt év múl
va kiadni értelmetlen, sőt el sem szabad olvasni ami 
öt évvel ezelőtt jelent meg. Közben bennmaradtam 
az egyetemen másodállásban. A gyárban én kutató 
is voltam, 1963-ban a műszaki tudomány doktora- 
most úgy hívják, hogy az Akadémia doktora - című 
fokozatot szereztem meg, ez a legmagasabb fokozat, 
amit saját disszertációval el lehet érni, a többi már 
csak választás kérdése. 1963-ban, 36 éves korom
ban én voltam az országban a legfiatalabb ilyen foko
zattal rendelkező. Ma már egyike vagyok a legöre
gebbeknek. 1966-ban visszahívtak a műegyetemre 
egyetemi tanárnak. A Ganz gyárban 4 évig én vezet
tem az automatizálási osztályt. Befejeztem a kutató
munkát, amit ott csináltunk: a Magyar Erőműveknek 
dolgoztunk, berendezéseket csináltunk. Aztán 1970- 
ben dékánhelyettese lettem a villamosmérnöki kar
nak. Még az ötvenes években egyetemi hallgatóként 
részt vettem azokban a reformbizottságokban ame
lyek a villamosmérnöki kart létrehozták. 1979-ig én 
voltam a dékánja, azután átvettem az automatizálási 
tanszék vezetését. A 80-as évek elején jött a követ
kező - már választott - fokozat: az Akadémiának a le
velező tagja, pár év múlva megválasztottak rendes 
tagnak. 1984-től 1990-ig voltam az egyetem tudomá
nyos rektorhelyettese. A Szovjetuniónak exportáltuk 
mindazt amit ők nem tudtak megcsinálni. Technoló
giánk nem volt, tehát nyugati terméket tulajdonkép
pen nem tudtunk előállítani, de a nyugati termékhez 
hasonló pótlékot - ami még mindig sokkal jobb volt 
mint amit Kelet-Európábán előállítottak -, azt igen. 
Ebben minden kutatóintézet, egyetem benne volt. A 
költségvetés kb. 50%-ának megfelelő bevétel volt ez, 
ettől tudott fejlődni, beruházni, készülékeket venni az 
egyetem, szóval ettől tudott oktatni. 1990-ben ennek 
a világnak vége lett. A magyar szellemi élet szem
pontjából kellemes volt ez az állapot mert rengeteg

komoly műszaki dologgal tudtak az emberek foglal
kozni. Szoktuk mondani, hogy valamit utánozni néha 
nagyobb dolog mint kitalálni. Ennek következtében 
ebben az országban a műszaki értelmiségnek és re
áltudományi értelmiségnek - ha nem is fizették jól - 
igen nagy volt a tevékenységi köre és tényleg olyan 
dolgokkal tudott megismerkedni, amivel a mai fiatal
ságnak nem lesz módjában, mert ilyen kurzus, gyár
tás nem fog Magyarországon folyni. Van más helyet
te: elsősorban a szolgáltatás és a kereskedelmi élet 
az ami vonzza az embereket, de oda nem kutató és 
nem tervező kell elsősorban, hanem eladó. Ez a 
rendszernek a különbözősége. Aztán lejárt a hatéves 
megbízatásom és szabály, hogy kétszeri megbízás 
után már nem lehet újra betölteni, ezért 1994-ben ad
tam fel a tanszékvezetői posztot, de ott vagyok még 
ugyanazon a tanszéken. Ebben az évben a törvény 
szerint, mint egyetemi tanár fel kell mondanom, mert 
70 éves korban nyugdíjba kell menni. Most a nyugdíj 
előtti szabadságomat töltöm. Még részt veszek az 
oktatásban, de azt tudni kell, hogy az embernek az 
alkotó periódusa valahol 30 és 50 év között van, ak
kor van a csúcson . Azután már nagyobb a tapaszta
lata, de már nem olyan termő, önálló eredményt már 
kevesebbet ér el, nem tud a fiatalokkal versenyezni 
és 70 éves korban már egészen biztosan nem, bár 
ugye szokták mondani, hogy vannak kivételek: hi
szen Churchill is megnyerte a háborút...

- Mi volt az amit mindig a legfontosabbnak tartott ?
- Nehéz erre válaszolni. Talán két dolgot. Az első 

az, hogy úgy kell élni, hogy lehetőleg a humanista el
veket kell szem előtt tartani, nem szabad másnak 
akarattal kárt okozni, önállónak kell lenni, de meg
alázkodni nem szabad. Kompromisszumokat ugyan 
kénytelen az ember kötni, de ne legyen olyan komp
romisszum ami nem vállalható. A másik, hogy meg 
kell csinálni tisztességgel azt amit vállalt az ember. 
Ez nem nagy dolog, ha az ember szereti azt amit 
csinál. Az emberi kapcsolatokat tartom még fontos
nak, mindig többre becsültem a családot, a gyereke
ket mint a nagy hírnevet.

- Sikerült-e elérnie azt amit szeretett volna?
- Nagyjából igen, de az ember életében természe

tesen van sok olyan dolog ami nem úgy jön be. Ha 
jól meggondolom - azzal az adottsággal ami nekem 
volt - valószínűleg ugyanezt csinálnám ha újra fiatal 
lennék. Egy pár dolgot persze másképpen, de tulaj
donképpen elégedett vagyok azzal amit elértem.

- Köszönöm a beszélgetést.
Churchill háborút nyert ... kivétel? Talán az élet az 

a legnagyobb “háború" amit meg kell nyernünk, s ak
kor Tuschák Róbert is “háborút nyert”. Alkotásokban 
gazdag, termékeny, eredményes éveken keresztül 
vezetett útja 70. életévéhez. Életerős, mosolygós, 
szívesen beszél az aszódi évekről - példa lehet a 
gimnázium végzősei előtt.

Gyárfás Zsuzsa



ló ASZÓDI

Petőfi Sándor Gimnázium és Gépé
szeti Szakközépiskola tanulóinak 

versenyeredményei
Petőfi-aranvjelvénvt kaptak a versenyeken elért eredmé
nyeikért:

Juhász Ildikó (4.a)
Horváth Gábor (5.d.)

Országos versenyek:
Kersch Péter (3.a)

OKTV I. kategória - fizika -1. helyezés
Sinka Bernadett (4.a)

OKTV - területi döntő - német nyelv - 14. hely 
Jólesz Tamara (2.b)

OKTV - országos döntőbe került 
Tegze Bálint (l.b)

OKTV - német nyelv - országos döntőbe került 
Őszi Nóra (3.a)

OKTV - irodalom - második fordulójában a lég 
jobb 100 közé jutott

Ságodi Ildikó (3.a) - francia nyelvű országos novellaíró 
verseny -1. helyezés

Nagy Emese (2.a) és Balázs Szabolcs (3.c)
- két kezes zongora verseny - országos döntőbe 
jutottak

Kovács Ádám (2.a)
- triatlon - országos összesítettben 14. helyezés 

Langa Gábor (3.e)
- a Magyar Motorkerékpár Szövetség által Szek- 

szárdon rendezett felnőtt kategóriában (I. osztály 
125 cm3) Honda motorjával 3. helyezést ért el

Bódi Bernadett (3.c)
Országos Középiskolai Bajnokság - magasugrás - 
1. helyezés

Laczi Ágota (2.a)
OKTV I. kategória - francia nyelv - 2. helyezés 

Juhász Ildikó (4.a)
OKTV II kategória - francia nyelv - 4. helyezés 

Honbolygó Ferenc (4.a)
OKTV II kategória - francia nyelv - 6. helyezés 

Horváth Bence (3.a)
OKTV - francia nyelv - 9. helyezés

i--------------------------------------------------------------------- -i

Petőfi Sándor 
Gimnázium 

és
Gépészeti Szakközépiskola 

LEVELEZŐ TAGOZAT

|SZAKMUNKÁSOK!j
j Iskolánkban felnőttoktatás folyik végzett szakmun- j 
| kások számára.
I Az 1991/92-es tanévtől a hároméves levelező fór- I 
I májú általános érettségi felkészítés mellett korsze-1 
i rű számítástechnikai képzést is adunk. Hallgatóink j 
j az 1993/94. tanévtől fakultatív számítástechnikai j 
| érettségi vizsgát is tehetnek.

! Elegendő jelentkezés esetén lehetőség van nyugati ! 
j nyelvek tanulására is.

| Kedvezményünk:
! • 70 %-os és 50 %-os utazást biztosító diákiga-! 

zolvány.

| Jelentkezés:
j • június 21-ig munkanapokon, nyáron szerda dél- j 

előttönként, augusztus 21-től szeptember 1-ig ! 
munkanapokon.

j Megjegyzés:
[ • két osztály indítása lehetséges az 1997/98-as j 

tanévben. Betelt létszám esetén csak a követ- j 
kező tanévre lehet előjegyzést biztosítani.

Kovács István [
tagozatvezető j

i---------------------------------------------------------------------- 1

SPORT SIKEREK
A leány tornacsapat: megyei II. helyezést ért el, az országos területi döntőn a III. helyet szerezték meg 
A leány atléták megyei bajnokságot nyertek. Bódi Bernadett (3.c) 175 cm-el nyert magasugrásban, 100 
m-es gátfutásban is első lett. Esélye van az országos diákolimpia megnyerésére is.
Tóth Katalin (3.c) 100 m-es síkfutásban nyert, 200 m-es futásban II. helyezett lett. Ő is az országos 
döntőbe jutott.
Az áprilisi városi mezei futóversenyt több korcsoportban is gimnazista lányok nyerték, (gy eredményes 
szereplésükkel a fiú versenyzőkkel együtt a legeredményesebb csapat lettek.
A fiú sportolók a megyei triatlon versenyre készülnek. Részt vettek a budapesti Juventus Maraton futó
versenyen.
Gratulálunk a szép eredményekhez és további sikereket kívánunk!

Nyíry Szabolcsné
testnevelő tanár
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C s e n g ő

Ezt tudtuk!

Április 26-án - szombaton - be
mutatkoztak iskolánk szavaiéi, 
táncos lábú tanulói, színjátszói, 
énekesei, furulyásai. Az alsó ta
gozat 250 tanulója mintegy há
rom órás műsor keretében bizo
nyította, hogy szeret játszani,

1 szerepelni, fellépni a színpadra. 
Igazi színpadon szerepelhet
tünk. Köszönetünket fejezzük ki 
ezért a Vécsey Művelődési Ház 
vezetőjének, aki biztosította szá
munkra a helyet és a feltétele
ket.
Szülők, nagyszülők, tan ítók 
szabták, varrták a jelmezeket, 
és előkerültek a szekrényekből a 
nagyszülők féltve őrzött népvise
leti blúzai, szoknyái, csizmái is. 
Nagy volt az izgalom, mert több 
hónapos próba után mindenki jól 
akart szerepelni.
Az alsó tagozat 18 műsorszá
mából a 7 jelenet mellett népi 
gyermekjátékok és mondókák, a 

i  Gyermeklakodalmas, bábműsor, 
zenés torna, furulyacsoport, vi
dám verscsokrok tették teljessé 
a műsort.
A zsűri nehéz helyzetben volt, 
de végül is arany minősítéssel 
jutalmazta a legjobbakat. 
“Aranyosak” lettek:
Jelenet kategóriában:
- A Négyszögletű kerek erdő la
kói: vagyis a 3.z osztályosok 
(rendező: Dúzs Márta)
- Móra Ferenc: Csontos Szigfrid 
művével a 3.a osztály tanulói 
(rendező: Molnárné Langó Éva)
- A kiskakas gyémánt félkrajcárja 
mese báb feldolgozásával a 2.a 
osztályosok (rendezők: Kalina 
Jánosné és Ladosné Kern Kata
lin)
- Vidám, zenés, táncos verscso

kor előadásával, az 1.a osztá
lyosok (rendezők: Korpás Lász
lóné és Szabóné Katona Erzsé
bet)
A többi kategóriában győztek:
- a zenés torna-csoporttal a 2.b 
osztály (felkészítő nevelő: Rébb- 
né Bartha Zsuzsanna)
- angol nyelvű dalcsokorral a 4.z 
osztályosok (felkészítő nevelő: 
Szabó Mihályné)
- a 2.z osztályos furulyacsoport 

(felkészítő nevelő: Tarr Gábor)
-N agy Orsolya versmondó a 

2.z-ből (felkészítő nevelő: Tarr- 
né Kolozsi Zsófia)

A sok-sok ragyogóan szereplő 
gyerek közül is kiemelte a zsűri:
- Csonka Éva (3.z)
- Kucsora Natália (2.z)
- Dián Kinga (2.z) és
- Urr Ágnes (4.a) játékát.
Jövőre ugyanígy, ilyen színvona
lasan, ilyen lelkesedéssel sze
retnénk kulturális bemutatónkat 
megrendezni.

K.G.E.

Hazai Pályán 
a felső faeozaf!

KI? M IT? TUD? az 
iskola zsibongójában!

Népes nézősereg, lelkes ver
senyzők várták április 26-án, 
reggel 9.30-kor az ünnepélyes 
megnyitót. Kimagasló produkci
ók - főleg a versmondók vetélke
désében - fokozták az izgalmat. 
Meglepetésben sem volt hiány: 
Piroska és a farkas c. mese an
gol nyelvű feldolgozása, “nép
dalok” angolul. A 6.z osztály an
gol nyelvű tagozatos bátor tanu
lói kitettek magukért!
A speciális tagozatról két szava
ló aratta a legnagyobb sikert! 
Győztesek:
5.a osztály színjátszói “A király 
kenyere” c. jelenettel.
Horváth Vivien 5.z osztályos ta
nuló
Egyéb kategóriában a 6.z osz

tály a zsűri különdíját nyerte. 
Egyéni kimagasló előadói telje
sítményért a zsűri külön ju ta l
mazta:
Tóth Bettina (5.z) és 
Varga Tamás (5.a) tanulókat. 
Köszönet a felkészítő tanárok
nak: Visy Györgynének, Magyar 
Mihálynénak, Szabó Mihályné- 
nak, Balogh Lászlónénak, Ácsné 
Tóth Beátának, Pachert Károly- 
nénak, Penák Dórának.
A zsűri tagjai voltak:

Pachert Károlyné 
Kovácsné Jakus Katalin 
Barlai Edit

Jövőre veletek ugyanitt!

B.E.

Évzáró hangverseny 
a zenei tagozaton

Sok-sok év telt el iskolánk zenei 
tagozatának indulása óta, majd
nem négy évtized. Ezalatt kisis
kolások százai ismerhették meg 
azt a különleges izgalmat, ame
lyet az év végi koncertre való 
készülés, s végül a szereplés je
lentett.
Ebben az évben május 9-én a 
kollégium dísztermében került rá 
sor.
Az idén is ugyanúgy csillogtak a 
szemek, izzadtak a tenyerek 
mint korábban, s a szülők is 
ugyanúgy drukkoltak és tapsol
tak ahogy az “elvárható” tőlük. A 
legkisebbek kezdték, s a búcsú
zó nyolcadikosok fejezték be. Az 
osztályosok sikeres bemutatko
zását követte a zenei tagozat 
összes dalosából alakult kórus 
lenyűgöző erejű produkciója zár
ta a műsort. Köszönet érte a fel
készítő tanároknak: Nagyné Be
nedek Évának, Balogh László
nénak, Tarr Gábornak, s a zon
gorán közreműködő Fodor Mária



tanárnőnek.
Most is ugyanaz az igényesség
re való törekvés csengett ki leg
tisztábban a kórusművekből és 
furulyaszólamokból, ami a tago
zat munkáját mindig is jellemez
te. Gábor bácsi is ugyanolyan 
szuggesztív erővel dirigált, mint 
máskor. Tiszta gyermekhango
kat varázsolt elő tekintetével, 
m ozdulata iva l. M egszoktuk, 
hogy jelenlétével is irányít, vezé
nyel, tudjuk, energiái kifogyha
tatlanok. S bár mindennapos je
lenlétével ezután nem számol
hatunk, vele és produkcióival ta
lálkozni fogunk Aszódon. Az ál
tala teremtett légkörre, vélemé
nyére, tanácsaira szükségünk 
van továbbra is. Visszavárjuk!

Sz.M-né

Leza jlo tt az első 
Országos 

D iákparlam ent

1997. május 1 -3-ig iskolám, az 
aszódi Csengey Gusztáv Általá
nos Iskola képviseletében részt 
vettem az első Országos Diák
parlamenten. A három napos 
eseménysorozat Budapesten 
több helyszínen zajlott. A szóra
koztató programok mellett ko
moly dolgokkal is foglalkoztunk. 
A szekcióülések alkalmával a 
küldöttek kifejtették véleményü
ket a diákság helyzetéről és jo
gairól a mai magyar társadalom
ban. Nagyon sok érdekes és ta
nulságos véleményt hallhattunk. 
Most csak egy-két dolgot sze
retnék megjegyezni: azt tapasz
taltam a felszólalásokból és az 
arra adott válaszokból, hogy a 
diákok a jogaikkal, kötelezettsé
geikkel nem egyenlő arányban 
vannak tisztában. 
Szükségesnek tartom, hogy a 
Diákparlamenten elhangzottakat 
a diákönkormányzattal és isko
lám tanáraival közösen megbe

széljük és a lehetőségekhez 
mérten mindkét fél gyakorolhas
sa jogait és kötelességeit.

Kiss Hajnalka 
6.z osztályos tanuló

Diák-
sikerek

• 1997. április 19-én szomba
ton rendezték meg Pilisvö- 
rösváron a Német Nemzeti
ségi Általános Iskolában a 
Hermán Ottó Országos Bioló
gia Verseny megyei forduló
ját. Iskolánkat Urbán László 
8. osztályos tanuló képvisel
te, aki 10. helyezést ért el.

• A TIT Budapesti Ismeretter
jesztő Társulat Országos Le
velező Feladatmegoldó Ver
senyén részt vett Urbán 
László 8. osztályos tanulónk, 
melyen 489 tanuló verseny
zett és 21. helyezést ért el. A 
biológia tárgyban a 8. osztá
lyosok között k iem elkedő 
munkájáért emléklappal jutal
mazták. Felkészítő tanára 
Vincze Zoltánné volt.

• Az “Állatvilág gyermekszem
mel” országos rajzpályázaton 
díjat nyertek: Bartha Gyöngyi 
3.z és Feciorú Evelin 4.z osz
tályos tanulók. Jutalmat ka
pott Kovács Kitti 3.z osztá
lyos tanuló.

• Baranyi Annamária 3.z osztá
lyos tanuló meghívót kapott 
az Országos Szépirodalmi 
Pályázat díjátadó ünnepsé
gére.

• Rácz Anita 6.z osztályos ta
nuló a TIT által kiírt és lebo
nyolított angol nyelvi pályáza
ton országos szinten 5. he
lyezést ért el.

Az elért eredményekhez gratulá
lunk, további sok sikert kívá
nunk!

ASZÓDI

Környezetvédelm i 

bem utató óra

Az aszódi Csengey Gusztáv Ál
talános Iskolában 1997. május 
12-én környezetvédelmi órát tar
tottunk a 6.z osztályban. Az órát 
egy énekkel kezdtük: Mozart Vá
gyódás a tavasz után, melyet 
Tarr Gábor tanár úr tanított meg 
az osztálynak. Ezután következ
tek a tanulói előadások, melyek
nek témája: A talaj és a levegő 
szennyezettségének hatása az 'P  
életközösségekre.

Először tananyagunk egy részét 
adtuk elő, egymás előadásait 
hallgattuk. Majd a gyűjtött anyag 
bemutatása következett, a kö
vetkező témákban: Óvjuk a föl
det, amelyből élünk!; Az élethez 
tiszta víz kell!; Tisztább levegőt!; 
Veszélyes anyagok környeze
tünkben.

Előadásunkat egy Haydn dallal 
zártuk, címe: Erdő mélyén... 
majd Bagyin Richárd mondott 
köszöntőt a jelenlévőkhöz, ven
dégeinkhez.

Az osztá ly minden tagjának C  
szorgalmas munkája meghozta 
az eredményt.

Az óra végén Dr. Vajon Imre az 
egri Eszterházy Károly Tanár
képző Főiskola és az Evangéli
kus Egyház aszódi Petőfi Sán
dor Evangélikus Gimnáziumá
nak biológia szakos tanára meg
köszönte a munkánkat. Külön 
gratulált Vincze Zoltánné bioló
gia szakos tanárnak, aki megta
nította, vezette a bemutató órát. 
Mondta: nagyon jól érezte ma
gát és további sok sikert és 
egészséget kíván a színvonalas 
munka folytatásához.

Kocsis Viktória
6.z osztályos tanuló
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A harmadik parancsolat
“Emlékezzél meg, hogy az Ünnepnapot szenteljed, hat napokban munkálkodjál és minden dolgot 

eltégy, heted napon az uradnak Istenednek ünnepre napja vagyon, semmi dolgot ne tégy..."

A fenti szöveg egy 1 5 1 6 -1 5 1 9  kö

zött készült gyönyörű m agyar nyelvű 

S z e n t írá s b ó l v a ló , a J o rd á n s z k y -  

kódexből. A nnak idején én így tanul

tam: “E m lékezzél meg arról, hogy az  

Úr nap ját m e g s ze n te lje d !” S  b izony  

gyerm ekkorom  em lékei között ott van  

a csönd, am ely vasárnaponként szü

lővárosom at - de Aszódot is! - átölel

te: m unkazajt soha nem  hallottam . Mi 

g yerekek  csak n éztü k  ked ves  s z e r 

s zá m a in k a t, de nem  h a s zn á lh a ttu k  

sem a fűrészt, sem  a reszelőt, a kala

pácsnak pedig még a nevét is illett e l

felejteni egy napra.

M ert vasárnap  volt! Ü nnepnap , az  

Úr napja, és ezt meg kellett szentelni: 

elm enni a tem plom ba, együtt ülni az  

asztalhoz délben, s délután kellem es  

szórakozással tölteni a z  időt. Közös  

cu krászdázás, m ozi, ke llem es  séták  

szépen felöltözve, baráti látogatások  

- ilyesmi bukkan fel em lékezetem ben.

D e szép volt!

Ha zúg a fűnyíró vasárnap délután, 

sivít a körfűrész, csattog a kalapács, 

bőg va laho l eg y  m agnó, ritm ikusan  

felüvölt egy dallamkürt, m ég a m ellék

u tcákb an  is s író  g u m ik k a l fo rdu l a 

száguldó autó. A  m otorkerékpárok fe l

bőgnek, és csak a s ze ren cse  m enti 

meg azt aki az  útjukba kerül. A  m ara

dék csöndet a fagylaltoskocsik zen e- 

|^ \b o n á ja  szám olja fel. A z  üzletek va la 

mennyien kinyitnak - legalább délig! - 

és hovatovább sem m i sem  választja  

el a hétköznapokat a z  ünnepnapoktól, 

így van e z  a z  egész országban, s ki

sebb, szigorúbb, tisztább erkölcsi te

lepüléseink régi jó szokásaikat is csak  

ideig-óráig tudják m egőrizni a ránk tö

rő újbarbársággal szem ben. M agyar 

körkép, a hazánk, M agyarország, bár

hol M agyarországon. Egyre jobban iz

g a tn a k  e z e k  a g o n d o la to k , m ió ta  

egyik kedvenc boltom vezető je  szíves  

szóval je le z te , e ze n tú l v a s á rn a p  is 

nyitva lesznek. R ám eredtem :

- Bírni fogod?

- Muszáj! - jött a válasz. A  lakótele

pen töm ve van a bolt, itt közel is nyílik 

egy ham arosan, a z  is nyitva tart v a 

sárnap délelőtt. Ha nem  akarom  elve 

szíteni a vásárlóim at, ki kell nyitnom  

nekem  is. Pedig így is fáradt vagyok!

Nagyon elszégyelltem  m agam . Zsu 

zs a  a h é t h é t n a p já b ó l - m ia ttu n k , 

egyre kényelm esebb vásárlók miatt! -

hetet dolgozik. S zám iázik , pakol, ki

szo lgál, c ipekedik. A  többi “Z s u zs a ” 

is! É s a fé r je k  - fé r f ia k  is. M e g  a 

hadrafogható családtagok is! Lassan

ként beköltöznek az üzletekbe.

N a g y a n y á in k n a k  tö b b n y ire  m ég  

nem  volt h ű tő szekrénye , különösen  

nem hűtőládája, mégis el tudták tarta

ni a z  é te lt. É desanyá ink  szom baton  

délig dolgoztak a m unkahelyükön, és 

mégis volt vevő a szom bati piacon, és 

vasárnap  étel volt a z  asztalon, m ég

hozzá  a hétköznapok után “ünnepi". 

Ő k ugyanis még tudtak valamit: gazd- 

asszony szem m el tervezni. Végiggon

dolták a z  elkövetkező hónapot majd a 

heteket és a szükséges dolgokat fo

lyam atosan szerezték  be. N em  m in

dent szom baton! A  vasárnap i b evá 

sárlás nem  jutott eszébe senkinek. Ha  

végképp  kim aradt valam i, legfeljebb  

átsza lad tak  a szom szédasszonyhoz. 

Nagyon m eg is nézték volna azt, aki 

vasárnap intézi el a heti bevásárlást! 

A  vasárnap: ünnepnap, am ikor pihen

ni kell, e rő t gyűjten i, együtt lenni a 

családdal, am íg a “fiókák” ki nem re

pülnek a fészekbő l. T iszte ln i kell az  

ünnepet, és m egpihenni a hetedik na

pon, am int fárasztó m unkája után az  

Ú r tette a z  idők kezdetén. Mindenütt 

így volt: városon és fa lun  egyarán t. 

(T essék  elolvasni Illyés Gyula szoci

ográfiáját, a P uszták népét!) A  p ihe

nés joga, a z  ünnep joga m indenkinek  

jár!

A  nyugat-európai országokban tör

vények tiltják a z  ilyesfajta vasárnapi 

munkát. U gyanez vonatkozik a külön

böző egyházi ünnepekre is. Kétségte

len, e zek  zöm e keresztény ünnep, de 

senki sem  háborodik fel egy szom ba

ton zá rv a  tartó  zsidó bolt, vagy egy  

néhány napra bezárt m uzulm án üzlet 

m iatt. D e  senki sem  p ró b á ln á  arra  

kényszeríten i a lka lm azo tta it, hogy a 

kereszténység  legnagyobb ünnepein  

kiny issanak: a tö rvén y  k ím é le tlen ü l 

megtorolná!

Nálunk, M agyarországon a törvény- 

alkotás hiányai miatt az  utóbbi 2 -3  év

ben ránk tört bevásárlóközpontok úgy 

kényszerítik  m unkára a lka lm azo tta i

kat, ahogy aka rjá k . S veg ye  “keg y 

n ek” a ked ves  a lk a lm a zo tt, hogy a 

Pólus C enterben “csak” Pünkösd va

sárnapján kell dolgozni, hétfőn - eset

leg! - nem . Aki nem  tudná: Pünkösd

a z  e g y e te m e s  k e re s z té n y s é g  egyik  

legnagyobb ünnepe, fe lekezetre  való  

tekintet nélkül. És bizony az  a m unka

ügyi m iniszter, aki drákói szigorral ki

szabandó büntetéssel fenyegette meg 

a m ájus 1-én  kinyitó bo ltokat, m ost 

hallgato tt. És eddig  m ég soha nem  

hallottam  tiltakozó hangját az  ünnepi 

m unkák idején: sem  Húsvétkor, sem  

Március 15-én. Érdekes ez  a kétféle, 

a késő-kádári rendszert idéző mérce! 

A dem okráciához m indenesetre nincs 

köze.

T ö b b le tb é r  a z  ü nnep i m u n káért?  

Kettős csábítás: gyere csak be, ked

ves vásárló , a pénzisten új tem plom  

együttesébe , a bevásárlóközpontba, 

mi állunk szolgálatodra, és dupla bért 

fizetünk m inden dolgozónknak! (És ha 

a fo lyam atos  m unkába  be lepusztu l, 

lesz helyette m ásik, harm adik, s ha 

be leb e teg sz ik , legfö ljebb kirúg juk...) 

Ki gondolna eb ben  a szirénda lo lás - 

ban a szirteken összetört hajókra, a 

m e g ro k k a n ó  e m b e r e k r e ,  és  a rra , 

hogy egyszerűen úgy meg kellene fi

zetni a kereskedelem ben is a dolgozó  

e m b e re k e t, hogy ne legyen  kedvük  

feláldozni ünnepeiket “egy tál lencsé

ért”! Am it a multik nálunk, M agyaror

s z á g o n  m e g e n g e d n e k  m a g u k n a k , 

azért a d em okrác iá t törés nélkül élő  

országokban egyszerűen bezárnák az  

üzleteiket.

M ag y a ro rs zá g  n ép e  pedig lassan  

oda süllyed, ahol a római rabszolgák  

éltek, akik évente egyszer nagyot mu

lathattak. Akkor a z  uraik szolgálták föl 

szám ukra a csábító  étkeket, italokat. 

E z volt a Saturnália. A z év többi napja 

p ed ig  a v á g y a k o z á s , a n yo m o r, a 

m unka, a szenvedés és a halál. Eset

leg  a k e r e s z te n . H o g y  is m o n d ta  

M árai Sándor? “N épek Krisztusa, M a

gyarország!” Mit lehet itt tenni? R en 

det! E lőször kicsiben. Én m ár válasz

to ttam  eg y  ig a zá n  apró  m egoldást: 

vasárnap  nem  m egyek boltba. M ajd  

gondolkodom  előre. H a elég sokan  

gondoljuk így, előbb-utóbb nem  lesz  

érdem es kinyitni a z  üzleteket ünnep

napokon. M eg lesz a forgalom hétköz
nap is.

Kedves Olvasó, nem  ezt kellene vá
lasztani?

Hőnigné Zádor Éva
a z  MDF Aszódi Szervezetének 

elnöke
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TÁJÉKOZTATÓ !
Kedves Olvasóink! A Városi Könyvtár 

1997. június 1-től leltározás és 
költözés miatt bezárt.

Nyitás az új helyen (Kossuth u. 72.)
szeptember 12-én !

Szíves megértésüket és türelmüket 
köszönjük!

Olvasótábor
Városi Könyvtár, Aszód 

1997. június 23-27 között

O le U Ö A K ú n tő

Kedves alsó tagozatos gyerekek!
Az idén ismét megszervezzük az Olvasótábort. 

Igyekeztünk olyan programokat szervezni Nektek, 
hogy a nyári szünet kezdetén is szívesen gyertek 
el a könyvtárba.

Reméljük, hogy jó idő lesz, s jól fogjátok érezni 
magatokat ezen a héten.

A könyvtár 1997. június 1 -töl állományellenőrzés 
miatt zárva lesz, de ez az olvasótábort nem zavar
ja munkájában.

Részletes program

A program Csukás István író élete és munkássága 
alapján készült.
Június 23. hétfő:
9-9.30 Megnyitó
9.30- 10.30 Ismerkedés a könyvtárral: könyvtár- 
használati ismeretek elméleti és gyakorlati alkal
mazása
10.30- 11.30 Csukás István bibliográfia összeállítá
sa
11.30- 13 Csukás István Pom-Pom című művével 
való ismerkedés (olvasás, videózás)
Június 24. kedd:
9-11 Csukás István életének és munkáinak tanul
mányozása a könyvtárban fellelhető dokumentu
mok alapján
11-13 Rejtvényfejtés csapat- és egyéni munkában 
Június 25. szerda:
9-10.30 Csukás István: Süsü a sárkány c. művé
nek feldolgozása
10.30 -11 Gödöllőre megyünk autóbusszal

11-13 Gödöllői Művelődési Központban a Süsü a 
sárkány c. darab megtekintése a Honvéd Művész- 
együttes előadásában
Szervező: Vörös László, az aszódi HEÖ igazgatója 
Június 26. csütörtök:
9-10.30 Az élmények feldolgozása, illusztrációk 
készítése vegyes technikával (rajz, textil, szalma)
10.30-11 Videovetítés
11-13 Új művekkel való ismerkedés közösen, re
gényrészietek dramatizálása 
Június 27. péntek:
9- 10 Zenehallgatás mellett az elkészült alkotások
ból kiállítás rendezése a könyvtár udvarán
10- 11 Vetélkedő
11- 12 Vendégünk: Csukás István - személyes ta
lálkozás az íróval
12- 13 Záró ünnepség, bábozás, jutalmazás

Az Olvasótábor programjaira általános iskolás alsó 
tagozatos (legalább 4-es magaviseletű) gyerme
kek (20 fő) jelentkezhetnek.
A tábor az Aszód Ifjúságért Alapítvány támogatá
sát élvezi, a részvétel ingyenes.
A Gödöllői Művelődési Ház programjára a jegyeket 
az aszódi Honvédség biztosítja.
Tájékoztatás és jelentkezés a Városi Könyvtárban. 
Az Olvasótábort vezetik: Gyárfás Zsuzsa, Sáhóné 
Bordás Éva, Tarrné Kolozsi Zsófia.

A Városi Könyvtár köszönetét fejezi ki azok
nak, akik saját könyveiket ajándékozták a 
könyv tá r á llom ányán ak  gya ra p ítá sá ra : 
Bacsa Imre, Dudás Lajosné, E ltér Csaba, 
Frajna Miklós, Jenei Judit, Dr. Kovacsik Er
zsébet, Kovács Károly, Nagy Jenő, Dr. Szász 
Károly, Szirmai István, Varga Józsefné, Ve
réb János.

Huszárné Zsem berovszky E rzsébet és 
Koncz István a folyóirat-állomány gyarapítá
sában segített.

Mészáros Antal az OTP fiókvezetője kivá- 
gós játékkal lepte meg az olvasó gyermeke
ket.

Kiss Józsefné a gyermekkönyvtár bábvar
rásához anyagot ajándékozott a könyvtárnak.

Mayerné Masznyik Edit óvónő a bábokat 
készítette el a gyermekek számára.

Többen felajánlották segítségüket a könyv
tár költözéséhez, valamint dísznövényeket az 
új termek szebbé tételéhez.

Mindezt előre is köszönjük és segítségüket, 
felajánlásukat továbbra is örömmel fogadjuk!

J
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Nyugdíjas aszódiak ismét úton Ráckevére! - Terikével az élen
1997. május 15. csütörtök, reggel 8 óra. Indulás a 

lakótelepi buszmegállóból. A trafik előtt szétszórt kül
földi cigarettás dobozok. Valakik biztosan korábban 
akartak nyitni. A levegő máris forró, eső sehol. Indu
lás Ráckevére, ahol meleg szeretettel várnak ránk a 
“Kultúra háza” előtt tisztelettel és őszinte szeretettel. 
A felizzott hangulatot hűvösebb, szem-szájnak inge
rével spékelt terített, a finomságoktól roskadozó asz
talok mellől, eszem-iszom közben élvezhettük Keve 
és Aszód váltakozóan feleselgető (színvonalas) mű
sorait.

Sokan már képtelenek voltunk dönteni, hogy a mű
sort nézzük, vagy a testünket tápláljuk. Végül is ab- 

^|ban maradtunk, a kastélyban elköltött reprezentatív 
ebéd után folytatjuk a vegyesen tálalt műsort tánco
lással, kávézással, csevegéssel és miegymással.

Közben kikapcsolódásként megismertük házigaz
dánk Ráckeve történetét, amiből konkrétan megtud
hattuk azt, hogy Ráckeve és az aszódi Rácz Jani bá
csi között (volt újtelepi maszek boltos) csak a névro
konság azonos.

Őgyelgéseim közben megismertem Ráckevét! Rö
viden: nagy hely, a Csepel-sziget legnépesebb tele
pülése. HÉV végállomás. Az elpusztult középkori Áb- 
rahámtelke Köz-Temes megyei Kovin (Keve) városá
nak a török elől menekülő rác lakosai lakják. Neveze
tes műemlék a Szavoyai Jenő számára Johann Lu
kas Hildebrand által 1702-ben épített barokk stílusú 
kastély, hazai kastélyépítészetünk egyik legkiemelke- 

. dőbb példája. A kupolás középrészhez földszintes, 
boltozatos szárnyak csatlakoznak, a meglehetősen

1997. május 28-án 15 órakor rendezték meg a Petőfi 
Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola a fran
cia és általános tagozatának tanulói "A fák és az erdő 
szerepe asz ember életében" című nyilvános minikonferen
ciát, a kollégium dísztermében, amelyre meghívást kap
tunk!

Nagy érdeklődéssel vártuk az előadást, amelyet Kert 
Dániel biológia szakos tanár vezetett. A konferencia két 
részből állt. 20 témakört dolgoztak fel. Megismerkedtünk az 
erdő kialakulásával és fennmaradásával, az éghajlati 
tényezők szerepével, az erdőben élő növényekkel, jelen
tőségükkel, felhasználásukkal. Anototróf élőlények (szerve
zetlen anyagokból szerves tápanyagok előállítására képe
sek), ezért élő oxigénforrásunk, vagy raktárunk. A mérsé
kelt-, a mediterrán-, a trópusi éghajlati öv ehető gyümöl
cseivel is megismerkedhettünk. Például az avokadóval, a 
datolyapálmával, a kaktuszokkal. A datolyáról tanultunk az 
iskolában, de még csak most kóstolhattuk meg először - 
nagyon ízlett. Magját otthon el is ültettük. Számunkra 
érthetővé vált, hogy miért mindennapi tápláléka az oázis
lakóknak ez a termés. Megismerkedhettünk a fákkal kap
csolatos mítoszaival, legendáival, népszokásokkal. Meg
tudtuk, hogy a fa az irodalom egyik legszebb témája. A

megrongálódott, gazdasági célokra használt épület 
egy részét 1958 óta szakszerűen restaurálták. Ter
meiben mezőgazdasági és erdészeti intézmények 
irodái működnek és itt kapnak helyet az Árpád Múze
um gyűjteményei is.

Értékes műemlék a gótikus stílusú görögkeleti 
templom, a ritkaságok közé tartozik. 1771-ben rész
ben restaurálták. A templom belsejét igen szép, bi- 
záncias stílusú falképek borítják. A két gótikus stílusú 
déli kápolnát a XVI. század elején csatolták a temp
lomhoz. Ugyanekkor épült a különálló harangtorony 
gótikus stílusú földszintje is, amelyet 1758-ban copf 
stílusban továbbépítettek. A késő barokk stílusú egy
szerű római katolikus templom 1791-99 között épült, 
értékes barokk felszerelési tárgyai mellett megem
líthetjük az alakos díszű, gótikus miseruhát.

A ráckevei Duna part érdekes látnivalója a száz év
nél régebbi, 1962-ben helyreállított hajómalom, a ma
ga nemében egyetlen az egész országban. Az utcá
kon még találhatóak régi építésű, népi motívumú há
zak. Ráckeve egyik legfontosabb központja a sorok
sári Duna ág horgász- és vízi sportéletének, üdülők, 
hétvégi pihenők, éttermek, idegenforgalom jellemző a 
területre.

Hasznos volt meglátogatni Ráckevét, kellemesen 
elfáradva búcsúztunk a kedves vendéglátóktól, és ér
keztünk Aszódra, hogy holnapután, szombaton, fel
frissülve induljunk ismét kirándulni. Akkor Vácrátót 
lesz az úticél, a Pest Megyei Nyugdíjasok találkozó
jára hívtak meg minket. Feltétlenül ott leszünk!

Nagy Jenő

Bibliától Vörösmarty Mihály, Janus Pannonius, Petőfi 
Sándor művein át Ady Endréig. Megismerkedtünk a fák 
szerepével a festészetben - nagyon tetszettek Csontváry 
Kosztka Tivadar képei. Beszéltek arról, hogyan jelenik meg 
a fa az oktatásban és a mindennapi életben a születésünk
től a halálunkig. Világossá vált számunkra, milyen sokféle 
célra tudják a fát felhasználni. Például az ember hajléka és 
egyéb civilizációs tárgyak is készülnek belőle. Tudatosult 
bennünk, miért kell fákat ültetni, a meglévőket védeni és 
gazdaságosan felhasználni. Nagyon tetszett az élő szem
léltetés: a cserepes növények, gyümölcstálak (élő C-vita- 
min források), a diaképek, a videofilmek, rajzok a trópusi 
növényekről, a népdaléneklés (csángó népdalok). Kicsit 
hosszú ideig tartott, de ennek ellenére jól éreztük ma
gunkat. Szívesen részt veszünk más alkalommal is ilyen 
rendezvényen. Köszönet a szervezőknek és a szerep
lőknek, és végül de nem utolsósorban annak, aki elkísért 
minket: Vincze Zoltánné biológia szakos tanárnőnek.

Ecker Gábor, Budai Roland, Majoros István,
Mezőfi Dávid és Király Gábor 

a 6.a osztály tanulói 
(Csengey Gusztáv Általános Iskola)

&
<yí f á k  é j a z  e rd ő  s z e re p e  a z  e m b e r  é le té b e n
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Vácrátóton az aszódi nyugdíjasokkal
Május 1 7.

A kiránduló busz minden aszódi buszmegál
lóban megállt felvenni a kirándulásra indulókat. 
Nem kell tolongani, hiszen mindenki számára 
van hely. így is akad olyan, aki inkább gyalogol 
pár száz métert, no nem a biztosabb hely mi
att, inkább az így lehetséges néhány percnyi
vel több beszélgetés lehetőségéért. Természe
tesen mindenki maga határoz, dönt.

Vácrátótra a Pest Megyei Nyugdíjasok talál
kozójára hivatalos felkérést kaptak az aszódi
ak, mivel már több alkalommal igen színvona
las programmal szerepeltek.

Dacára annak, hogy két nappal korábban 
Ráckevén szerepeltek szép sikerrel, a mai na
pon is megtelt az autóbusz, pedig úgy az uta
zás, mint az élelmezés költségének bizonyos 
hányadát mindenki maga fedezi.

Aki e nyugdíjas klubtagságot vállalta és vál
lalja, azért teszi, mert kötelességének érzi a mi 
kis városunknak, Aszódnak népszerűsítését, 
hagyományainak ápolását, továbbadását.

A találkozón a megye több települése képvi
seltette magát. Korosztályonként változó mű
vekkel hozakodtak elő, zömmel amatőr együt

tesként. A vidám hangulatot talán még az év
szak forrósága sem tudta növelni, illetve azt 
negatívan befolyásolni. Az együttesek környe
zetük problémáit, sikereit igyekeztek megele
veníteni, illetve azok negatívumát pellengérre 
állítani.

A jól, vagy kevésbé sikeresen előadott dara
bok értékét csak növelte a pozitív akarat és a 
jószándék. A házigazdák vendégszeretete, fi
gyelmessége itt sem maradt alatta a korábbi 
találkozókénál. Az önköltséges ebédek válasz
téka és ízletessége itt sem csökkent. A pacal- 
pörkölttől a babgulyásig minden kapható volt 
elegendő m ennyiségben és príma m inőség
ben. Szerintem mind az erkölcsi elvárás érté
ke, mind az anyagi haszon egyaránt megtérült.

Vácrátót neve már ismert az országban bota
nikus kertje kapcsán. De azt is illik tudnunk, 
hogy itt található az MTA Botanikai Kutató Inté
zetének 28 hektáros botanikus kertje értékes 
arborétummal, rendkívül gazdag bel- és külföldi 
növénygyűjteménnyel, mesterséges tavakkal, 
zenélő malommal. Az intézmény több száz kül
földi botanikus kerttel tart kapcsolatot. Külön ér
dekesség az 1,4 hektáros területen kialakított 
fe jlődés tö rténe ti, rendszertan i gyűjtem ény, 

amelyben 100 családba tar
tozó 5000, a világ minden 
tájáról származó növényfajt 
c s o p o rto s íto tta k . Európa 
egy ik  legnagyobb  sz ik la 
kertje látható itt. Az üveg
házban 15000 cserépben 
trópusi növényeket nevel
nek. Vácrátót műemléke a 
XIX. század első fe lében 
épült klaszszicista Vigyázó
kastély. Akik kevesli az itt 
le ír ta k a t, az ke resse  fe l 
Vácrátótot - megéri!

Nagy Jenő
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OLacubánh írfa  . . . .

Megérdemelt 
oklevél

Az elmúlt napokban 
Geri Mihály virágboltjá
ban jártam virágot vásá
rolni. A kiszolgálás után 
Geri M ihály fe lesége 

(Marika) hív, hogy menjek vele mutat valamit. Elő
vesz egy nagyon szép kitüntető oklevelet. Közben 
mondja “a férjem kapta munkájának elismeréséül 
ezt a kitüntetést”. Meglepődtem a szép elismerő

klevélen, amit az 50 éve megújult Kereskedők és 
Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsé
ge adott. Az oklevélben ez állt: OKLEVÉL

“Geri Mihálynak a hosszú időn keresztül, tisztes
séggel végzett szakmai és társadalmi munkájának 
elismeréséül.”

Közben Geri Mihály bejött az üzletbe. Gratulálok 
neki és mondja: “Büszke vagyok a kitüntetésre és 
örülök neki. Pest megyében a virágkereskedők 
közül én kaptam egyedül ilyen elismerő oklevelet. 
Mégis érdemes volt szorgalmasan és becsülete
sen dolgozni!”

Misitől tudtam meg, hogy Aszódon elsők között 
nyitott magánkereskedői virágboltot. Ő a legidő
sebb kereskedő Aszódon. Választékos virággal 
tölti fel a boltot. Az egyéni igényeket is szívesen 
teljesíti. Ezt igazolja az is, hogy egy-egy névna
pon, jelesebb ünnepeken sorban állnak nála a ve- 
i/ők a virágokért. Azok a vásárlók is visszatértek 
hozzájuk, akik korábban elpártoltak tőlük. Az in
tézményeket, nyugdíjas klubokat olcsóbb virággal 
támogatja. A Városi Nyugdíjas Klub is sok támo
gatást kapott tőlük, amiért ezúton is köszönetét 
mondok.

Misinek az eredeti szakmája festő-m ázoló. 
Annyira megszerette a virágokat, hogy a szakmá
ját félretette. Mint mondja a virágokat szereti és 
sok örömet talál bennük.

Az üzlet megnyitása után lassan-lassan a csa
lád tagjait is bevonta a munkába és megszerettet
te velük a virágokat. Ma már a család minden tag
ja a virágokkal foglalkozik és a vevők szolgálatá
ban áll.

Azt hiszem a kedves vásárlói nem veszik rossz 
néven, ha minden vásárlója nevében gratulálok a 
kitüntetéshez és jó egészséget kívánok a további 
munkájukhoz!

Búzás Pálné

ELADÓ!
700 m2 építési közművesített telek. 

Érdeklődni: 2170 Aszód, Szőlő u. 16 (a teme
tőnél), Bányász Rudolf

ELADÓ!
Eredeti IBM 386 számítógép: 4 MB RAM, 80 
MB winchester, 12 C.VGAszínes monitorral, 

egér, klaviatúra. Ár: 46.000,-Ft 
Érd: Tel: 28-437-348 

Lakcím: Kartal, Rákóczi út 10.

ELADÓ!
2 szoba összkomfortos I. emeleti lakás 

garázzssal. Gázfűtéses, a víz és 
villanyvezeték-rendszer felújítva. Keleti és déli 

fekvése miatt alacsony rezsi.
Cím: Aszód, Falujárók útja 5/2.

A lakással együtt eladó 480 négyszögöl telek 
(szőlő, gyümölcsös), 6 m2-es 

gyümölcstárolóval.
Irányár: lakás + telek 2,5 millió 

Érdeklődni lehet telefonon, napközben 
06-1-343 177, este 06-28-401 563.

Aszódon 1 szoba összkomfortos lakás eladó. 
Aszód, Kossuth L. u. 80.

Tel.: 400-931

Az aszódi Művelődés Háza 

gondnok-házaspárt keres.
Jelentkezéseket kérjük a Városi 

Könyvtár (Aszód 2170, Pf. 13) címére 

Sáhóné Bordás Éva könyvtárvezető 

részére küldeni 1997. június 30-ig!

Szolgálati lakás biztosított. 

Jelentkezésükhöz kérjük mellékeljék:

- erkölcsi bizonyítvány 

(3 hónapnál nem régebbi)

- fényképes önéletrajz

-1 db saját címre szóló

felbélyegzett boríték.



ASZÓDI TÜKÖR

TISZTELT LEENDŐ ÜGYFELEINK!
Értesítjük Önöket, hogy a gödöllői B . B . A U T Ó S I S K O L A  BT.  ezentúl már az összes jár
műkategóriában indítja non-stop tanfolyamait Aszódon a Helyőrségi Művelődési Házban.
A tanfolyamokra a következő kategóriákban várjuk jelentkezésüket:

- “SM" segédmotor

- “A1” motorkerékpár 150 cm3-ig

- “A” motorkerékpár 150 cm3 fölött
- “B” személygépkocsi
- “C tehergépkocsi - bevezető áron!
- “E" nehézpótkocsi - bevezető áron!
- “D” autóbusz - bevezető áron!

A jelentkezőknek a tanfolyam elvégzéséhez r é s z l e t f i z e t é s i  k e d v e z m é n y t  biztosí
tunk, ami azt jelenti, hogy Ön a tanfolyamot akkor is elkezdheti ha pillanatnyilag pénzzel nem ren
delkezik, így a vizsga és tanfolyamdíjat menet közben, részletekben fizetheti.

w

Következő tanfolyam megnyitónk: 1997. június 20. -17.30 óra 
Aszód Helyőrségi Művelődési Ház,

melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk, mivel itt minden felmerült 
kérdésre igyekszünk kielégítő, részletes választ adni.

“C, “E”, “D” kategóriánál a tanfolyamon S Z U P E R K E D V E Z M É N Y  ! 
Jelentkezés: Csak a tanfolyam megnyitón vagy a (28)- 400 186 -os telefonszámon ! 

KRESZ, RUTIN ÉS “BÜ” VIZSGAASZÓDON !!!

“SM”, “A1 ”, “A”, és “B” kategóriánál: D I Á K K E D V E Z MÉ N Y ! ! !

NYITVA TARTÁS

Posta Shop Hétfotől-péntekig 
8-12.00, 13-16.00

Szombat 6.00-10.00

A POSTA SHOP KÍNÁLATÁBÓL:
Zenélő rózsa 286.- Ft
Színes film 495.- Ft
Videókazetta 195’ 580.- Ft

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

C-90’ 160.-Ft
Képeslapok 10 Ft-tól 120 Ft-ig
Emlékkönyvek 130 Ft-tól 270 Ft-ig
Noteszek 30 Ft-tól 98 Ft-ig
Illatosító 80 Ft
Eldobható toll 30 Ft
Olvasó szemüveg 750 Ft
Papírzsebkendő 20 Ft/db
Különböző cigaretták 115 Ft-tól 175 Ft-ig

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

Tisztelt Ügyfeleinket, Vásárlóinkat!

Kvaka István postavezető

Kiadja a PERGAMEN-TEXT. BT.
Megbízott szerkesztő: Dinnyés László 

Olvasószerkesztő: Gyárfás Zsuzsa
Munkatársak: Balya Ferencné, Búzás Mária, Gál Tibor, Sáhóné Bordás Éva 

Aszódi Tükör Szerkesztősége: Városi Könyvtár,
Aszód 2170, Kossuth u. 8. Pf. 13, Tel.: 400-042

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Aszód és a környező települések (Bag, Domony, Iklad, 
Galgamácsa, Váckisújfalu, Kartai, Verseg) részére ki
alakított hétvégi és ünnepi állatorvosi ügyelet júniusi 
beosztása az alábbiak szerint alakul:
- június 7-én 8 órától június 9-én 8 óráig Dr. Németh Mi

hály Aszód, Kossuth u. 62. Tel.: 06-28-400207
- június 14-én 8 órától június 16-án 8 óráig Dr. Szőke Pál 
Aszód, Kossuth u. 86. Tel.: 06-28-400413

- június 21-én 8 órától június 23-án 8 óráig Dr. Soós End
re Aszód, Kossuth u. 51. Tel.: 06-28-400062

- június 28-án 8 órától június 30-án 8 óráig Dr. Szőke 
Zsolt Aszód, Kossuth u. 86. Tel.: 06-20-566529

HIRDESSEN AZ ASZÓDI TÜKÖRBEN!

H IR D E T É S I D ÍJ A K

j A p ró h ird e té s  1 2 ,-F t  +  2 5  %  Á F A  1 5 ,-F t

! 1 /8  o ld a l 4 0 0 . -F t  +  2 5  %  Á F A  5 0 0 ,-F t

! 1 /4  o ld a l 7 0 0 ,-F t  +  2 5  %  Á F A  8 7 5 ,-F t

! 1 /2  o ld a l 1 .5 0 0 ,-F t  +  2 5  %  Á F A  1 .8 7 5 ,-F t

; 1 o ld a l 3 .0 0 0 , -F t  +  2 5  %  Á F A  3 .7 5 0 , -F t
i-----------------------------------------------------------------------1

L A P Z Á R T A :  jú n iu s  3 0 .


