
1998. augusztus 

X. évf. 8. szám

S Z Ó b í

ASZOD VAROS HAVILAPJA 50,- Ft

Tisztelt Aszódi Polgárok!
A Szervező Bizottság nevében szeretettel meghívom Önöket, 

barátaikat és ismerőseiket az ezévi

V II. A SZÓ D I F E S Z T IV Á L  programjaira.

Kívánok Önöknek jó szórakozást és tartalmas időtöltést.
Bagy in József polgármester j

Augusztus 20-án, Szen t István király ünnepén, 

10.00 órai kezdettel 

a Todmaniczfy-kgstéCy udvarán 

ökumenikus istentisztelet és ünnepség.

MEGHÍVÓ
Az Evangélikus Egyház 

Aszódi Petőfi G im názium a és Kollégiuma 
tanévnyitó ünnepségét 

1998. augusztus 30-án 14 órakor tartja.
Az ünnepségre szeretettel várjuk 

régi és új diákjainkat és a szülőket.

Dr. Roncz Béla 
igazgató

A Petőfi Sándor Gimnázium és 
Gépészeti Szakközépiskola 

ünnepélyes tanévnyitója 
1998. augusztus 31-én 

8 órakor lesz.

Tanévnyitók:
Csengey Gusztáv Általános Iskola: 

augusztus 31-én 16.00 óra

2. sz. Általános Iskola 
augusztus 31-én 17.00 óra

IMI
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© H K Q R a rá R Y 2 E T 3  R ÍR E K
135/1998. ÖKT. határozat
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a halaszt

hatatlan karbantartási és felújítási munkák II. ütemét az aláb

bi 16 tétel szerint hagyja jóvá:
Utasítja a polgármestert, hogy a halaszthatatlan, karban

tartási, kisjavítási és felújítási munkákra a szükséges áraján

latok bekéréséről gondoskodjon.
2./ Felhatalmazza a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a be

érkezett árajánlatok elbírálására.

136/1998.sz. ÖKT. határozat
1. /  Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete ki

mondja, hogy az önkormányzatot sújtó természeti kár helyre- 

állítási munkáira az alábbi támogatás megigénylése szüksé

ges:

Napsugár Óvoda lapostető helyreállítása: 1.407.000 Ft
Csengey Gusztáv Ált. Iskola burkolat helyreáll.: 765.000 Ft 

Dózsa Gy. út- Miskolczi köz közötti lépcső, támfal 812.000 Ft 
Régész út 2-14. csapadékvíz elvezetés 950.000 Ft

Csengey út 4.sz. pincebeszakadás
(közműveket veszélyezteti) 485.000 Ft

Pesti út I. számú megsüllyedt
csapadékvíz főgyűjtő helyreállítása 1.260.000 Ft 

Kossuth L. út- Szabadság tér és OTP közötti 

terület II. főgyűjtő és a vasút alatti 

szekrényhíd helyreállítása 3.460.000 Ft

Dózsa Gy. út 21. ingatlan mögötti támfal
helyreállítása 980.000 Ft

Összesen: 10.119.000 Ft

2. A további súlyosabb károk megelőzése érdekében a 

képviselő-testület kimondja, hogy a természeti csapás után 
keletkezett károk legfontosabb hibaelhárítási munkáit szüksé

ges megkezdeni ahhoz, hogy az alapellátási feladatokat az ön- 
kormányzat a továbbiakban biztosítani tudja. A két oktatási 

intézményben -  Óvoda és Iskolában -  a hibák elhárítását ki
javítását azonnal meg kell kezdeni a balesetveszély elhárítása 

érdekében.
3. A képviselő-testület kimondja, hogy a vihar okozta kár 

olyan nagy mértékű a településen, melyet saját erőforrásból -  

tekintettel a több éve meglévő forráshiányra az önkormány

zat nem tud felvállalni.
4. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az el

készült kárfelmérések, szakértői szemlék alapján nyújtson be 

pályázatot -  az 1997. évi CXLVI tv. 17.§ (1) bek. g. pontja alap
ján, -  hogy a károk helyreállítása, valamint a közvetlen bal

esetveszély elhárítása megtörténhessen.

137/1998. sz. ÖKT. határozat
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszód

Városért Alapítvány 1997. évi működési beszámolóját elfogad

ja, tudomásul veszi. (A beszámolót az érdeklődők a Városi 

Könyvtárban áttanulmányozhatják.)

139/1998. sz. ÖKT. határozat
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intéz

mények pótelőirányzat kérését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Napsugár Óvoda
-érintésvédelem  116.000 Ft

-  5 db ételszállító edény vásári. 100.000 Ft
-  3 részes mosogató 150.000 Ft

-  zárt védőcipő vásárlás 66.000 Ft
összesen 432.000 Ft

A képviselő-testület a 2 db ételmintás hűtőszekrény és 
konyhaszekrény megvásárlásához szükséges pótelőirányzat 

biztosítására a II. félévben visszatér.
2. sz. Általános Iskola (Rákóczi út)
-  8 db tanterem parketta felújítása

csiszolással, lakozással 400.000 Ft

A képviselő-testület kimondja, hogy a parketta felújítási 

munkáira 2-3 árajánlat bekérése szükséges.
A képviselő-testület az iskola kerítésépítésének felújításá

hoz a II. félévben visszatér.

141/1998. sz. ÖKT. határozat
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbe

szerzési törvény 42. §. (1) bek. alapján részvételi felhívást bo

csát ki nyüt előminősítési eljárásra

-  a szennyvíztisztító telep bővítésére és a
-  szennyvízcsatorna hálózat építésére.

A felhívás az 1998. július 22-i Közbeszerzési Értesítőben je

lent meg.

143/1998. sz. ÖKT. határozat
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszód, 

Arany János út 3- sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 

forgalmi értékét 5.965 e Ft-ban állapítja meg.
A képviselő-testület kimondja, hogy az ingatlant a bérlő 

részére -  dr. Jólesz József -  értékesíti.
A képviselő-testület a vevő ajánlata alapján egy összegben 

mondja ki a vételár megfizetését.

144/1998. ÖKT. határozat
Aszód város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1998. 

évi Aszód Fesztivál műsorprogramját tudomásul veszi.

145/1998. sz. ÖKT. határozat
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a palotási 

MB II. labdarúgócsapat átigazolási ajánlatához szükségesnek 

mondja ki a csapat működéséhez szükséges tárgyi, személyi, 

és működési költségek kimunkálását.
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146/1998. sz. ÖKT. határozat
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Buzásiné 

Szentirányi Aliz bérlő kérelmére az Aszód, Rákóczi út 12. sz. 

alatti ingatlan értékesítését kimondja. A lakás forgalmi értéke: 

3.167.000 Ft.

147/1998. ÖKT. határozat
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszód, Kos

suth 24. sz. alatti 30 m2 nagyságú nem lakás céljára szolgáló bérle- 

ménytTAMÁS REZSŐ (Gödöllő, Kölcsey u. 26.) részére kiutalja.

A bérleti idő: 2003. július 1-ig szól. A bérlemény bérleti dí

ja: 497 Ft/m2/hó+Áfa

151/1998. sz. ÖKT. határozat

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomá

sul veszi a Lagúna Bábel Kft. visszalépését az Aszód Szabadság 

téri ingatlanok megvásárlásától. A képviselő-testület felhatal

mazza a polgármestert, hogy az ingatlan vásárlásra jelentkező 

újabb igénylőkkel a tárgyalást kezdje meg.

I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

1998 júniusától a Polgármesteri Hivatalban az oktatás— művelődés közigazgatási feladatait

NOVÁK LÁSZLÓNÉ látja el.

Munkájához tartozik a képviselő-testület elé kerülő anyagok szakmai gondozása, az Oktatási és Köz- j 

j művelődési Bizottság segítése, a város által fenntartott oktatási és közművelődési intézmények és az önkor- i 

I mányzat közötti kapcsolattartás. Elősegíti a városi és nem városi fenntartású intézmények, civil szervezetek I 

! együttműködését, a kulturális szolgáltatások bővítését.

Soron következő nagyobb feladatai: közreműködés az önkormányzati közművelődési feladatokról szó

ló helyi szabályozás valamint az Aszód Város Önkormányzat alsófokú oktatási intézményeinek helyzet- 

elemzése című testületi anyagok előkészítésében.

ASZÓD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MUNKAPROGRAM/A

1998. augusztus 5. (szerda 15 óra)
1. /  Aszód város belterületi útjainak felújítása felújítási prog

ramja

2. /  ”ASZÓD VÁROSÉRT” kitüntető cím odaítélése

3 / Tankönyvtámogatás felosztása

4. /  A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhei

nek enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 

szabályozás

5. /  Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés 

között tett intézkedésekről

6. /  Egyebek

1998. augusztus 26. (szerda 15 óra)
1. /  Tájékoztató az önhibáján kívül hátrányos helyzetű tele

pülések állami támogatására beadott pályázatról, további felada
tokról

2. /  Lakásépítkezéssel, felújítással, vásárlással kapcsolatos 
szociálpolitikai támogatások odaítélése

3 /  Közérdekű bejelentések és javaslatok alapján a város bel
területén megoldásra váró legfontosabb kisjavítási és felújítási 
munkák rangsorolásának III. üteme

4. /  Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés 
között tett intézkedésekről

5. /  Egyebek

A

S z e n t Is tv á n  P a t ik a

a M agángyógyszerészek Országos S zövetségének az

1997. ÉV PATIKÁJA
c. e lism erését nyerte el.

G R A T U L Á L U N K !
ti
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Qondofatok altatás idején
”M indennapi kenyerünket add m eg nékünk m a! ”

Nagyapámék még sokkal szorosabb kapcsolatban 
éltek a természettel, mint én. Sokkal inkább hitték, 
hogy életük, boldogulásuk szorosan kapcsolódik a 
földhöz, a földet megtermékenyítő esőhöz, a termést 
érlelő napfényhez. Számukra az aratás nem egysze

rűen munka volt, hanem szinte vallási esemény; a 
gondviselés újbóli megtapasztalása. A friss sütetű 

kenyér megszegését mindig hálaimádság előzte 
meg.

A mi nemzedékünk mintha egyre távolabbra ke

rülne ettől a szemlélettől. Az eső már nem, vagy 
legalábbis egyre ritkábban áldás. Gyakrabban 
bosszúság. A búza már nem élet, hanem tőzsdei áru
cikk. A fehér kenyér már nem a gondviselés jelképe, 
hanem egy a százféle finomabbnál finomabb pékárú 
között.

Mit mondhat mégis számunkra a Jézustól tanult 
imádságrészlet; ”Mindennapi kenyerünket add meg 

nekünk ma ”? (Máté evangéliuma 6.11)
A természeti népek vallásaival ellentétben a Bib

liában a föld, az eső, a nap nem istenségek, hanem 
teremtmények. Az évenként megismétlődő aratás 
nem a jó és gonosz szellemek harcának függvénye, 
hanem a Mindenható emberszeretetének tudható be. 
"...aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt 
ad igazaknak és hamisaknak. ” (Máté evangéliuma 
5.45) A bibliai korban is tudták az emberek, milyen 
sokféle tényező befolyásolja a jó termést. Az időjá
rás szeszélye, kártevők, tűzvész, fosztogatók, és 
nem utolsósorban saját szorgalmuk és hozzáértésük, 
— mindez hatással van az aratás sikerére. Ám soha 

nem vált kétségessé, hogy Isten gondviselése a hét
köznapi dolgokban — így a föld termésében is —

tetten érhető. ”Mert ahogyan az eső és a hó lehull 

az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a 

földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a 

magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. ” (Ezsaiás 

könyve 55.10)

A szűk esztendők persze mindig is magukban 

hordozták a lázadás, a hitehagyás veszélyét. Azon

ban számos példát találunk a Szentírásban arra, 

hogy az ínság nem törvényszerűen fordítja szembe 

az embert a Teremtővel. Sőt — a mi logikánkkal el

lentétben —, épp a szükség vezetheti az embert vissza 

oda, ahonnan elindult; az Isten közelségébe. 

"Amikor igen elszegényedett Izráel Midján miatt, az 

Úrhoz kiáltottak segítségért Izráel fiai. ” (Bírák 

könyve 6.6) "Bizony, javamra vált a nagy keserű

ség. ” (Ezsaiás könyve 38.17)

Az idén nem panaszkodhatunk. Beérett az új ke

nyérnek való gabona. Nagyapámnak, ha élne, bizo

nyára nehéz volna megértenie a mai világot, amely

ben néha az is baj, hogy túl sok a termés. Jómagam 

semmiképpen sem akarom lekicsinyelni az eladási 

gondokkal küszködő gazdák helyzetét, és szívemből 

kívánom, hogy mielőbb hozzájussanak megérdemelt 

jussukhoz. Az aratás ténye azonban ettől függetlenül 

is hálára késztet, hisz az ősi ígéret újbóli beteljese

dését láthatom meg benne: "Amíg csak fö ld  lesz, 

nem szűnik meg a vetés és az aratás. ” (Mózes 1. 

könyve 8.22)

M. Kovács László 

baptista lelkész

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik GÁL KLÁRA temetésén 
részt vettek és együttérzésüket fejezték ki.

A gyászoló család
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Olvasótábor
Június 22-én az idén is megnyitotta kapuját a Városi 

Könyvtár által szervezett egy hetes olvasótábor. 21 kisdiák 
jelentkezett a kijelölt határidóig, számukra szerveztünk vál
tozatos, kellemes szabadidős programot. A gyerekek részvé
tele most is ingyenes volt. A szervező' és a táborvezetó'k az 
idén is társadalmi munkában, hivatásszervezetből végezték 
munkájukat.

Az olvasótábor Fekete István életébe és írói munkássá
gába vezette be a gyereket. 1900-ban született az író Göllén, 
egy Somogy megyei kis faluban, és ott töltötte gyermekko
rát is. Ez a szép vidék, valamint a szigorú, erkölcsös édes
apa, egyben köztiszteletben álló tanító és iskolamester, 
Sípos Anna a szerető', gondoskodó édesanya, aki egy erdész 
leánya volt, valamint a mesékből és régi történetekből ki 
nem  fogyó nagymama, mind meghatározó erővel hatottak 
a gyermek, majd ifjú István lelkére, életére. Mezőgazdász
ként és mezőgazdasági szakíróként kezdte pályáját. 37 éve
sen egy irodalmi pályázaton tűn t fel íróként. A Koppányi 
aga testam entum a cím ű történelmi regényével. 39 évesen 
a Zsellérek című regényével elnyerte az Egyetemi Nyomda 
pályadíját. Kísérletezett a művészi megoldású ismeretter
jesztés filmműfajával. Pepi-Kut című műve a Szarvasi Ar
borétum története és leírása. A legnépszerűbb művei az ál
lattörténetek lettek: Csí, Lutra, Kele, Vük, Bogáncs stb. A 
két utóbbiból rajzfilm illetve játékfilm is készült. Ifjúsági re
gényei, a Tüskevár és a Téli berek szintén közismertek, köz
kedveltek. A gyerekek a 70 éves életműből a fentieken kívül 
még verseivel és elbeszéléseivel is ismerkedhettek. Az iro
dalmi foglalkozásokon gyakorolhatták a lexikonok használa
tát, a jegyzetelés "tudom ányát”, a kifejező versmondást, a 
szép bemutató olvasást, a mondanivaló megfogalmazását, 
az olvasottakhoz kapcsolódóan a bábozást és a dramatizá- 
lást. Az irodalmi foglalkozásokat követte az illusztráció ké
szítés rajzolással, festéssel, mintázással.

Fekete Istvántól megtanulhatják a gyerekek a természet 
és az állatok szeretetét, a szülőföld és a benne élő emberek 
tiszteletét és szeretetét is. Ezért tanultak az olvasótáborban 
Galga-menti népdalokat, és ezért látogattak el az aszódi 
múzeumba is, hogy szülőföldjüket és környékét, valamint

annak történetét jobban megismerjék. Dr. Asztalos István 
alapító múzeumigazgató lebilincselő tárlatvezetését ezúton 
is megköszönjük. Sok érdekességet hallhattak a gyerekek a 
40 évvel ezelőtt kezdődő ásatások leleteiről, Aszód múltjáról 
és történelméről, valamint az egykori aszódi diákról, Petőfi 
Sándorról és a régi evangélikus gimnáziumról, melynek 
nagy költőnk kiváló tanulója volt.

Az idei olvasótábor az újdonságok jegyében is telt. 
Ugyanis tudjuk, hogy a könyvtár gyönyörűen felújított új 
környezetben működik. A gyerekek boldogan vették birto
kukba a szép új, világos gyermekkönyvtárat, és az intéz
mény kultúrált udvarát, melyet a gondnok — házaspár pél
dásan rendben tart. A másik újdonság volt, hogy könyvtár- 
használati ismereteiket a számítógépről való adatkereséssel 
is bővíthették. A Bogáncs című regény olvasása kapcsán a 
pumi kutyákról bővebb információt az Internetről szerez
hettek. Újdonság volt az idei mintázás is. Kassai István taní
tó bácsi egy új technikával örvendeztette meg a gyerekeket: 
Bogáncsot, az idei olvasótábor "sztárját”, papírból keményí
tő  felhasználásával mintázták meg, majd befestették. Az 
ügyesebb kezűeknek épp, hogy csak meg nem szólalt a ku- 
tyuskájuk.

Sajnos "újdonság” volt az is, hogy az idén az olvasótá
bor nem kapott anyagi támogatást az Aszód Ifjúságért Ala
pítványtól, így a költségeket a Városi Könyvtárnak kell fe
dezni.

Végül az utolsó újdonság, ami nagyon nagy sikert ara
tott a gyerekek körében az volt, hogy a tábor végén, az utol
só napon videón nézhették meg magukat a résztvevők, 
am int olvasnak, báboznak, szerepelnek, verset mondanak, 
rajzolnak, mintáznak, vetélkednek, valamint a záróünnep
ségen Sáhóné Éva nénitől egy-egy könyvet vesznek át szép 
könyvjelzővel, és egy-egy díszes emléklapot.

A modem technikai eszközök (számítógép, video
kamera) kezeléséért köszönetét m ondunk Sáhó Reginának, 
Sáhó Évának és Cseh Lórántnak.

Kedves olvasni szerető aszódi kisdiákok! Találkozunk jö 
vőre is az olvasótáborban.

Tarrné Kolozsi Zsófia
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i BEMUTATKOZÁS j
- 1998. augusztus 1-től új művelődésszervező kezdi meg munkáját a Művelődés Házában -  

I___________________________________________________________________________________________________________ I

Bár m ár nyolc éve élek Aszódon, a sors úgy hozta, 

hogy ez idő alatt jószerével csak aludni jártam  haza. Elő
ször Kartalon taníto ttam , majd a gödöllői polgármesteri 
hivatal sajtóreferenseként újságírással, kábeltelevíziózás

sal foglalkoztam. Január óta a Népszabadság Pest Me
gyei Krónika mellékletének külsős m unkatársa vagyok, 

éppen ezért “hivatalból” is jobban kötődöm  a városhoz. 
Amikor az Aszódi Tükörben m egjelent a m űvelődésszer
vezői állás betöltésére felhívó pályázat, néhány ism erő
söm nekem  szegezte a kérdést: Miért nem  jössz m ár vég
re haza, m iért kell neked m indig m ásu tt dolgoznod? El
tűnődtem , am it m ondtak, s egy idő u tán  egyre jobban 

m otoszkált bennem  is a gondolat: tényleg meg kéne pró

bálni a dolgot. A város régóta kedves szám om ra, hiszen 

gyermekkoromban szinte m inden nyarat itt tö ltöttem  a 

nagym am ám nál. Középiskolába is ide jártam , ennek kö

vetkeztében szám os Aszódhoz kapcsolódó kamaszkori 
emléket őrzök. A gyermekeim m ár itt születtek, a kisfiam 

azt hajtogatja, szeret itt lakni, és a világ m inden kincsé
ért sem  költözne el innen. Valószínűleg ezt m ondaná a 
kislányom is, csak ő  m ég nem  tud  beszélni.

Aztán óhatatlanul is kezdtem  összehasonlítani a vá
ros kulturális lehetőségeit m ás településekével. Persze 
nekem is először Gödöllő ju to tt eszembe. Szó se róla, az 

o tt folyó élénk kulturális életről nagyobb városok is pél
dát vehetnek. De én még em lékszem  arra, hogy o tt is 

úgy kezdődött, hogy építettek egy művelődési házat, 
amely m egterem tette  a program ok szervezésének lehe

tőségét. Azután újjáépítették a zeneiskolát, hogy az oda 

járó gyermeke m éltó körülm ények között tanulhassanak, 
gyakorolhassanak, és nem  utolsósorban bem utathassák, 

hogy m ire képesek. Ezek a lehetőségek -  ha kisebb m é
retekben is -  tavaly óta Aszódon is adottak. A szomszéd 

várnak persze nyilván több csoport m űködtetésére, több 

esemény szervezésére van pénze. De hogy em ellett ren 
geteg m úlik a kezdem ényezőkészségen is, éppen a mi 

városunk m uta tta  m eg azzal, hogy bele m ert vágni az 
első fesztivál m egrendezésébe, és hagyom ányt terem tett 
vele. Rövidesen a hetedikre kerül sor , és -  ism ervén a 
program ot -  m egkockáztatom  a kijelentést, több nézőt 
vonz majd, m in t a gödöllői sörfesztivál.

A régióban m ásu tt is büszkélkedhetnek rem ek kezde

ményezésekkel, lelkes kis közösségekkel, és egyre többet 
tesznek azért, hogy ezek valamilyen form ában publici
tást kapjanak, illetve hogy m egörökítésre és megőrzésre 
kerüljenek. Nemcsak Gödöllőn m űködik m ár kábelteleví
zió, hanem  a jóval kisebb Zsámbokon, Erdőkertesen is. 
Utóbbi községben még arra is m ód van, hogy a művelő

dési ház esem ényeit élő adásként továbbítsák. Máshol a 
közösség produkcióját CD-re rögzítették és kiadatták, 

hogy ezzel is öregbítsék településük hírnevét.
Aszódnak is vannak értékei, itt is születtek és szület

nek rem ek produkciók, dolgoznak lelkes csoportok, de 

ahogy a szólás m ondja, m inden szénásszekérre fér még 

egy villával. Csak előbb meg kell találni a villára valót. 
Nem újdonság, m indenü tt az ifjúságot igyekeznek be

vonni a kulturális életbe, m ert rajtuk keresztül a szülő

ket, az idősebb korosztályt is m eg lehet nyerni. Elvégre 
ki ne lenne kíváncsi arra, hogyan szerepel gyermeke, 

unokája. Aszódnak két középiskolája és két általános is
kolája van, így e téren igazán nem  m ondhatók rossznak 
az adottságok. A Művelődés Háza m a m ár méltó helyszí

ne lehet egy-egy program nak, szégyenkezés nélkül lehet 
meghívni ide egy-egy nevesebb vendéget, és még itt is 
vannak kihasználatlan lehetőségek. Elég csak az udvará
ra gondolni, amely tálcán kínálja a szabadtéri program ok 
m egrendezésének lehetőségét. A szűkös anyagi kereteket 

is lehet tágítani pályázati és szponzori pénzekkel, enélkül 

m a m ár nem  születnek nagyobb produkciók. Az egyik 

sikeres rendezvény pedig -  ha megfelelő publicitást, h ír
verést kap -  hozza a másikat.

Eddigi tevékenységem során az t tapasztaltam , sok 

em berben van m eg a hajlandóság arra, hogy kilépjen a 
szürke m indennapokból és m egpróbálkozzon valami 

mással, valami újjal is. Egy idő u tán  pedig meg meri 
m utatn i személyiségének ezt az oldalát m ások előtt is. 
Viszont az is igaz, hogy ez sokszor nem  megy egy kis bá
torítás, noszogatás nélkül. Ezért kopogtatok m ost én is 
Önöknél: az elkövetkezendőkben kopogjanak be hoz

zám.

Rács Zoltán

Értesítjük kedves olvasóinkat, 
hogy a Városi Könyvtár műszaki okok miatt előreláthatóan  

1998. aug. 3-20-ig zárva tart.
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Az 1997/98-as tanulmányi év zárásaképpen az 
aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti 
Szakközépiskolában közel 150 tanuló tett érettsé
gi vizsgát, ebből a szakképzés területén öt osztály 
89 fővel. Ebben az évben a szakmai vizsgák meg
szervezése és előkészítése eltérő volt az eddig 
megszokottól, ugyanis a szakképzés területén két 
vizsgabizottság végezte függetlenül egymástól a 
munkáját. Az egyik az ún. közismereti tantárgyak
ból (magyar nyelv és irodalom, történelem, mate
matika és fizika) kérdezte a jelöltet, míg a másik 
vizsgabizottság kizárólagosan szakmai tantárgyak
ból (gépészeti ismeretek, gépipari technológia, 
gépszerkezettan, műszaki mérések, gépjármű vil
lamosságtan, gépjárművizsgálat- és javítás, gépjár
mű szerkezettan). A szakmai vizsgabizottságok
ban kötelezően képviseltette magát az illetékes ka
mara, hozzánk a kézműves- és az iparkamara kül
dött vizsgabizottsági tagot.

Az előbbieken túl 1998. szeptemberétől csak az 
OKJ-ben (Országos Képzési Jegyzék) feltüntetett, 
illetőleg regisztrált képzési formákra iskolázunk 
be tanulókat, mivel megszűnt az Országos Szak
munkásképzési Jegyzék (OSZJ), ami eltérő, más 
számjelű szakmai nyilvántartást vezetett. Termé
szetesen a már beiskolázott tanulók a számukra 
előírt képzést megkapják, csak a régi szakmai szá
mon nem iskolázunk be tanulókat.

Szeptemberben három szakképző osztályt in
dítunk:

• autószerelő (51524102) és gépgyártástech
nológia - számítástechnika (52 5442 04)

• számítástechnikai szoftverüzemeltető (52464103), 
1 éves érettségi utáni képzés

• informatika

A négyéves informatikai képzésre elsősorban 
helyhiány miatt, már nem tudunk tanulókat beis
kolázni, de a másik három képzési formára még 
várunk jelentkezőket.

Az ún. szakmai orientációs képzés keretében 
két szakmára iskoláztunk be (autószerelő és gép
gyártástechnológia - számítástechnika) tanulókat, 
de a jövőben tervezzük más az iskola meglévő tár

gyi felszereltségéhez illeszthető szakmák indítá
sát.

A számítástechnikai szoftverüzemeltető képzé
sünk - az első szakma megszerzése esetén ingye
nes -, folytatásaképpen tervezzük egy gazdasági 
informatikus képzés indítását, ami szintén egy 
éves tanulmányi időt jelent.

A szakképzés az iskola közel 1035 négyzetméte
rén történik, a tanműhelyek a képzési formáknak 
megfelelően felszereltek, de folyamatosan törté
nik az eszközök, gépek és berendezések beszerzé
se, ami részben saját, másrészben pedig különbö
ző pályázati támogatásból történik.

Ez év őszén kerül átadásra egy vezérléstechni
kai (pneumatika - hidraulika) szaktanterem me
lyet a FESTŐ DIDACTIC szerel fel kizárólagosan 
pályázati támogatással, 3 000 eFt értékű berende
zésekkel. Az eredményes pályázat megírásában er
kölcsi támogatást kaptam Schneider Heinzné gaz
dasági vezetőtől aki az aszódi RICHARD FRITZ 
Kft. részéről támogatta oktatásfejlesztési elképze
lésemet, mivel a szakmai fejlesztéseink találkoztak 
a Kft. szakember utánpótlásának elképzeléseivel . 
Tanulóink elsősorban a 13. évfolyamos gép- 
gyártástechnológia-számítástechnika szakos tech
nikusok elhelyezkedési esélyeit és lehetőségeit 
növeli a vezérléstechnikai terem használata által 
adott többletismeret.

Még egy eredményes pályázatról számolhatok 
be, -  melyet a Munkaügyi Minisztérium és a Világ
bank az “ Emberi erőforrások fejlesztése” program 
keretében írt ki -, melynek keretében iskolánk si
keres dolgozatot adott be “ Az Ifjúsági Szakképzés 
Korszerűsítése “ című világbanki projekt “B” kom
ponensére. Számszerű (anyagiakban kifejezhető) 
eredményről csak később tudok beszámolni, mi
vel a szerződéskötés -  öt éves fejlesztési program 
-, csak a közeljövőben lesz.

Aszód, 1998. július 21.

S áh ó  B é la  

m ű s z a k i ig a z g a tó h e ly e tte s
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JV legalaku lt a z  A s zó d i evan g é liku s  is k o lá k  

ö re g d iá k ja in a k  E g yesü le te

Kedves kötelességem az Aszódi Tükör lapjain beszámolni ar
ról, hogy az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma új 
épületének felszentelése alkalmából összegyűlt öregdiákok 
1997. szeptember 6-án megalakították az Aszódi Evangélikus Is
kolák Öregdiákjainak Egyesületét. Az egyesület megalakításával 
is ki akarták fejezni hálájukat és szeretetüket az 1948-ig műkö
dött régi evangélikus iskolák, az Aszódi Evangélikus Petőfi 
Gimnázium és az Aszódi Evangélikus Leánynevelő Intézet, 
valamint az 1994 óta Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnázi
uma néven újra működő mai iskola iránt.

Az egyesület megalapítását több tényező indokolja.
Minden iskola számára érték volt diákjainak ragaszkodó sze- 

retete. Ez a mai oktató-nevelő munka igazolását is adja, ebből is 
látják a tanítás és nevelés szolgálatát ma végzők, hogy munkájuk 
nem hiábavaló. Ugyanakkor a mai diákok számára is fontos az 
öregdiákok jelenléte az iskola életében, mert példát látnak ma
guk előtt, és tanulják rajtuk keresztül is megbecsülni, tisztelni és 
szeretni az öregeket.

Számít az iskola az öregdiákok tapasztalataira, tanácsaira. 
Hasznosítani tudja kapcsolataikat is.

Segítségüket is kéri:
-  Az iskola most formálódó könyvtára örömmel fogad min

den használható régebbi és újabb könyvet a legkülönbö
zőbb témákban.

-A z iskolatörténeti kiállítás számára szükség van minden 
tárgyi emlékre, ami a régi iskolák életével kapcsolatos. Ere
deti tárgyak, iratok, okmányok mellett másolatokat is 
örömmel fogadunk.

-  Szeretettel kérjük azokat az öregdiákokat, akik szívesen le
írják (vagy leírták) diákkorukkal, iskolájukkal, tanáraikkal 
kapcsolatos emlékeiket, küldjék el visszaemlékezésük egy 
példányát egyesületünknek is.

Az öregdiákok számára az egyesület keretet teremt az egy
mással való találkozásra, a mai iskola életébe való betekintésre. 
Az egyesületi alkalmakon az osztálytársakon kívül más évfo
lyamokba járt iskolatársainkkal is együtt lehetünk, és feleleve
níthetjük közös emlékeinket.

Egyesületünkhöz a jövőben is bármikor lehet csatlakozni, 
nincsen időbeli korlátozás. Hangsúlyozni szeretném, hogy meg
nevezésünkben "Evangélikus Iskolák” szerepel, s nem evangéli
kus öregdiákok. Az egyesület nemcsak az Aszódon végzetteket, 
hanem mindazokat várja tagjai közé, akik valamennyit is ide jár
tak az evangélikus iskolákba, a Gimnáziumba vagy a Leányneve
lőbe, s így ezeknek az iskoláknak öregdiákjai. Egyesületünk nyi
tott mindenki számára, aki alapszabályunkat elfogadja, s csatla
kozásával azt akarja kifejezni, hogy a jelenleg működő iskola cél
kitűzéseivel egyetért.

E sorok olvasóit kérem, tegyék közhírré az Egyesület megala
kulását. Csatlakozzanak, és hívogassanak másokat is!

Idén fordulat következett be, mert az elmúlt ötven évben az 
evangélikus iskolákban járt öregdiákok száma évről évre fo
gyott. 1998 nyarán volt az első érettségi az új gimnáziumban, így 
mostantól fogva minden évben új öregdiákoknak is örvendezhe
tünk. Szeretettel várjuk az idén végzetteket is körünkben, az ifjú

ság iránti bizalommal és nyitottsággal fogadjuk őket az öreg

diákok között
Az idei ballagáson részt vettek az államosítás előtt utolsó

ként, még evangélikus gimnáziumban végzett osztály diákjai, 
akik 50 éves érettségi találkozójukat tartották ezen a napon. Je
lenlétük, kedves köszöntésük a folyamatosságot jelképezte. 
Édesapám, Zalán Frigyes volt ennek az utolsó osztálynak az osz
tályfőnöke, aki 1994-ben még örülhetett az egyházi gimnázium 

újraindulásának.

M e g h í v ó

Az Aszódi Evangélikus Iskolák Öregdiákjainak 

Egyesülete rendes közgyűlését minden évben 

szeptember utolsó vasárnapján tartja.

A közgyűlés nyilvános.

Ez az esemény egyúttal öregdiák-találkozó is.

Szeretettel hívjuk az egyesület tagjait 

és minden érdeklődőt erre az alkalomra.

1998. szeptem ber 27-én, vasárnap

délelőtt 9 órától gyülekezünk 

az Evangélikus Egyház 

Aszódi Petőfi Gimnáziuma épületében 

(2170 Aszód, Régész u. 23.).

10 órakor részt vehetünk 

a gyülekezeti istentiszteleten.

11 órakor évi rendes közgyűlés, utána a mai diákok 

adnak műsort, majd szerény vendéglátás keretében 

lehetőségünk lesz elbeszélgetni a tovatűnt diákkor 

kedves emlékeiről.

Zalán Péter

Lapzárta: augusztus 19-én!



TÜKÖR 13

ÉSZAKI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG

GÖDÖLLŐI FORGALMI ÜZEM 
2100 Gödöllő, Szabadság út 8. 
Telefon: 28-420-444

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK
Aszód, Kossutli L . i- 1.

MEGÁLLÓHELYRŐL

ÉR V ÉN Y ES: 19 93. május 24 -TOLJELM AGYARÁZAT:

T: tanszúnetben munkanapokon: I: iekolai előadási napokon; P: a hetek utolsó 
munkanap jár;: a: IX. 27-ig, és III. 27-től naponta; b: IX. 28-tól-III. 26-ig 
szerda, szombat, vasárnap; c: IX. 28-tól-III. 26-ig szerda kivételével munkanapokon; 
d; a hetek utolsó iskolai előadási napján; e: a hetek első iskolai előadási napját
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megelőző munkaszüneti napokon; 
iskolai előadási napoko

Aszód, Arany J. u.

f: h hetek utolsó iskolai előadási napja kivételivel
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14.39 16.02 18.37 14.39 16.02 18.37 8.17
18.37

14.39 16.02

Szirák

14.39 16.42 16.57 13.17 18.37 14.39 18.37 8.17 14.39 18.37

52 
gy 49

Sséosény 98

16.02 16.02 16.02

Verseg 26 
gy 18

6.43 7.36
10.31 11.28 
14.03 Pl4.21 
15.16 15.28
16.31 16.42

7.55 9.28 
112.28 T12.28 
14.28 14.39 
15.41 16.02 
16.43 16.57

10.28
13.28 
14.48
16.28 
17.16

6.43
10.28
13.28
15.28 
18.33

8.23
11.28
14.28
16.02
18.37

9.28
12.28
14.39
16.28

8.17
11.28
14.39
18.37
21.16

9.28
12.23
16.02

é20.46

14?28
18.33
20.56

hU
18.17 
?7.4S

18.33 18.37 19.16
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Aszód Város Önkormányzata 
pályázattal meghirdeti az 

Aszód, Kossuth L. u. 11. sz. alatt lévő- 
23 m2-es nem lakás célú bérlemény 

bérleti jogát.

Pályázati feltételek:
A pályázat benyújtásakor egy havi 
bérleti díjnak megfelelő bánatpénz

AZ ASZÓDI

NYITVA TARTÁSA:
Hétfőtől - péntekig: 8-16 óráig.

Előzetes egyeztetés után 

más időpontban is látogatható.

Telefon: 400-110/15

K. N. K

Budapest  Kel e t i  f e l é

Indulás Honnan Megjegyzés
3.30 Hatvan H-P
4.10 Füzesabony

4.40 Hatvan H-P
5.00 Füzesabony H-P
5.20 Hatvan

5.50 Miskolc
6.00 Hatvan H-P

6.20 Hatvan Sz-V

6.35 Füzesabony H-P

7.09 Miskolc
7.20 Hatvan

8.25 Balassagyarmat
8.27 Hatvan

8.57 Gyöngyös
9.06 Nyíregyháza

9.22 Hatvan H-P

Indulás Honnan Megjegyzés
10.22 Hatvan
11.20 Hatvan
12.20 Hatvan H-P
13.09 Sátoraljaújhely
13.20 Hatvan
14.25 Balassagyarmat
14.27 Hatvan
15.09 Miskolc
15.20 Hatvan
16.20 Hatvan
17.22 Hatvan
17.42 Eger
18.15 Hatvan
19.20 Hatvan H-Sz
19.33 Balassagyarmat V
20.25 Hatvan
21.20 Hatvan H-P
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NYITVA TARTAS
Hétfőtől-péntekig 
8-12.00, 13-16.00 
Szombat 6-10.00

P o s ta i

n y i t v a  ta r t á s :

Minden hónap 

első két hétfője: 

8-17.00 óra 

a következő hétfőkön 

és keddtől péntekig: 

8-16 óra

szombat, vasárnap: 

zárva

Aszódon 
a. Lakótelepen 

33 m2-es üzlethelyiség 
(virágbolt) eladó.

TANFOLYAM
Tisztelt leendő autóvezető partnerünk!

Bizonyára tisztában van azzal, hogy a közlekedés veszélyes üzem. Megelégszik-e 
Ön azzal, hogy Aszód-Gödöllő-Vác közötti utakon tanul csak vezetni? Mi 
Budapesten, európai színvonalon szeretnénk fölkészíteni Önt az egyre növekvő 
elvárásokra.
Autósiskolánk többek között biztosítani tudja: az Ön lakóhelyén vagy ahhoz közel 
a KRESZ és elsősegélynyújtó tanfolyamot, valamint elegendő létszám esetén ezek 
vizsgáit; részletfizetési kedvezmény; megfelelő tananyagot visszavásárlási 
lehetőséggel; a vezetési órákat az Ön igényeihez igazítjuk, ami azt jelenti, hogy 
nem kell hiányoznia az iskolából, munkahelyéről.

V árja Önt a BAG-BAND BT. AUTÓSISKOLA 
gyakorlott, türelmes férfi és női oktatókkal.

Legközelebbi tanfolyam: Aszód, augusztus 10. hétfő 16.30. 

Felvilágosítás és jelentkezés:
Gyógyászati segédeszközök boltja |OTP mögött), a 401-925-ös telepszámon 16 óra 

után, vagy a 06-30-328-092-es telefonszámon.
D iákoknak kedvezmény!

1 könyvek, folyóiratok 
nyomdai előkészítése 

1 fekete-fehér 
és színes nyomtatás 

1 bérszkennelés (600 dpi-ig) 
■ szakdolgozatok készítése

Kis példányszámú szórólapok, 
névjegyek, meghívók 

rövid határidővel!

Asztalos Gabriella
Aszód, Rákóczi u. 2/a. Tel.: 06-20-673-672

Tel.: 06-28-401-690, 
06-28-439-536

V  J

Gyulán az üdülő szövetkezetben 1998. szept. 6-tól 1998. szept. 18-ig 
tartó időre egy apartman kiadó -  érdeklődni lehet 401-352 telefonon 
este.

Eladó egy 54 és egy 180 férőhelyes DELTA típusú kompletten fel
szerelt tyúkketrec, valamint nyúlketrecek és tartozékai.
Tel.: 06-27-343-556

Aszódon 3 szobás gázfűtéses, telefonos családi ház 285 négyszögöles 
telken eladó! Tel: 06-28400-974

1998. július 16-án az esti órában elveszett világos színű 7 hóna
pos pekingi palotapincsi kislány kutyám. Fekete bolhanyakör
vet viselt. Magas jutalom a becsületes megtalálónak. Takács 
Sándor Honvéd út. 2. Tel: (28) 400-294,06-30-214-577

Kiadó és nyomda: ARTWIND Kft. -  Gödöllő 
Nyomdai előkészítés: Gradus Stúdió -  Aszód 

Szerkeszti: a Szerkesztő Bizottság 
Felelős szerkesztő: Dr. Asztalos István 
Szerkesztőségi cím: Városi Könyvtár 

2170 Aszód, Kossuth L. u. 72. Tel.: 28/400-606
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Megnyílt! Új színfolt! Megnyílt!

DROGÉRIA ÉS GYÓGYNÖVÉNYBOLT
Aszód, Kossuth u. 1. (Tel: 400-179)

Széles termékválasztékunk az alábbiakat öleli fel:
— Gyógynövények, gyógynövényekből készült termékek
— Gyógytermékek és gyógyhatású termékek
— Kozmetikumok, szépségápolási különlegességek
— Bioélelmiszerek, étrendkiegészítők
— Babaápolási termékek
— Bébiételek és italok
— Gyógypapucsok, gyógyszandálok, lábápolási eszközök (Scholl termékek)
— Kéz-, láb- és hajápolási cikkek
— Diabetikus készítmények (édességek, lekvárok, kekszek, stb.)
— Natura termékek, testformáló készítmények

Nyitvatartási hétköznapokon 8-17 óra, szombaton 8-12 óra

Boltunkban a sok különlegességből egyénre szabott ajándékokat állíthat össze! 
Szeretettel várjuk vásárlóinkat. Látogassa meg Ön is boltunkat!

N Y U G A L M A S A B B  Ö R E G K O R T  S Z E R E T N E ?

VÁRJA Ö N T  IS
A POSTÁS MAGÁN NYUGDÍJPÉNZTÁRI

A tagság nem jelent többlet költséget Önnek!
Pénztárunk nem kér belépési díjat sem!

A MÁR TÖBB MINT 10 000 TAGGAL MŰKÖDŐ 
POSTÁS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRRA JELLEMZŐ

• megbízható és stabil, mint a POSTA
• biztonságos és jó hozamú befektetésekkel gyarapítja az Ön egyéni számláját
• takarékosan működik, tagdíjának 95%-át az Ön egyéni számlájára helyezi
• független szervezet, csak a tagok érdekeit képviseli
• közvetlen kapcsolatot tart, országosan elérhető
• jól szabályozott ügyviteli renddel dolgozik
• gondos az ügyfélkiszolgálása
• emberi léptékű, átlátható szervezet

A fentiek mellett biztosítja mindazokat a kedvezményeket (adókedvezmény, 
örökölhetőség stb.), amelyeket más magánnyugdíjpénztárak is.

KERESSEN MEG M INKET, RÉSZLETES VÁLASZT, 
FELVILÁG O SÍTÁST A D U N K  KÉRDÉSEIRE!

Telefon: 315-0400, telefon/fax: 315-0401, 
postacím: Postás Magánnyugdíjpénztár Budapest 1540


