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r e n d e z v é n y e
A Művelődés Háza Kamaratermében 

1998. április 10-én, 18.00 órakor, 
a Költészet Napja alkalmából 

Losonci Miklós 

művészettörténész

P e t ő f i id ő s z e r ű s é g e

című előadását hallgathatják meg 
az érdeklődök.

40 ÉVES A PETŐFI MÚZEUM!
1998. április 2 8-29-én

K iállítás és konferencia címmel
két napos rendezvény lesz a múzeumban. 

Program:
28- án 18.00 órakor 40 éves a Petőfi Múzeum címmel

időszaki kiállítás nyílik a Galériában.
29- én 10 órai kezdettel egész napos nyílt konferencia

kezdődik “Egy múzeum szolgálatában” címmel a 
Művelődés Háza Kamaratermében. A konferen
cián 19 meghívott előadó beszél az aszódi Petőfi 
Múzeuiii elmúlt 40 éve munkájáról.

A kiállításra és a konferenciára minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

H ú s ú é t  f e l é . . .
Húsvét táján többször gondolok egy kedves 

versre, melynek címében együtt kérdezem a 

költővel, Bódás Jánossal: M i a legszebb a ta

vaszban?

Szép a nap. Fészkekben 

a sok friss tojás.

Ibolya a fűben, 

illat, ragyogás.

Fecskék cikázása, 
gólya-körözés.

Lányok kacagása, 
friss szerelmek... És 

szép, hogy füvet, fákat 

s szíveket.is áthat 

valami varázs.

S legszebb, hogy van húsvét, 
van feltámadás!

A húsvét minden évben Istenünk felelete 

azoknak, akik Jézust elvetették, kitaszították, 

elítélték, megfeszítették: az Úr Feltámadott! S 

feleletté vált ez a hír nekünk is, nehogy mi is 

kitaszítsuk Jézust az életünkből, mert úgy lát

juk, hogy az Isten nélküli földi élet előnyö
sebb, kényelmesebb, a bűnökkel szemben ki
sebb a felelősség. Maga Isten ébresztget az 

ördög-ringatta álomból: Jézus feltámadott, Jé
zus él, nyitva az új élet ajtaja előttünk! 

Érdemes odafigyelni erre a jó hírre. Isten ke
zével találkozunk, mely a tétova tekintetű em
bernek irányt mutat: Jézus él! - az elbizonyta

lanodott embert karon fogja: Jézussal élhetsz 
te is! - a félelemmel telt szívűt megbékíti: a 
Jézus-hozta élet csupa békesség! - a megma

gyarázhatatlan új értelmet kap. Jézussal mi
énk az élet!

Ma bennünket, húsvétra készülőket hív Jézus 
az isteni világ új útjára. Mindenben Jézus szó- 

longat, ami az élettel van összefüggésben: a 

természetben a zsendülő mező, a virágos fák, 
a daloló madarak. Hallgass bele gyermekek 
önfeledt kacagásába - s egyszercsak hívó szót 
hallasz abban! Nézz csak bele házastársad sze

mébe, ott veheted észre, milyen fontos az út, 
amely Jézussal az életre vezet!

Naptárunk is reformra szorul -  vesszük észre a 
húsvéti úton. Amíg ugyanis vasárnapjainkat 

úgy tekintjük, mint hétvégét, addig Isten legna

gyobb csodája is háttérbe szorul! Pedig Isten 
naptárában a hét első napja az ünnep -  Jézus 
feltámadása óta! Igazi pirosbetűs nappá így tet
te Isten a hetedik napot. Ekkor indult útjára az 
isteni új világ. Ekkor derült fel az új cél, az új 
érték az embervilág előtt. Együtt a Feltámadot- 
tal és együtt sokakkal, akik már felsorakoztak 

az úton az élő Jézus mögött!
Mi a legszebb a tavaszban? Az, amikor együtt 
haladunk Jézussal megújult szívvel, élő lelki
ismerettel, világos értelemmel, igazi tisztaság
gal, tisztességgel és becsületességgel, élő sze
retettel -  "én és szeretteim köröttem". Tu
dom, Jézus így jön velünk a Galga menti or
szágúton, az iskolába vezető úton, városunk 
utcáin, még a temető felé is!
De talán a legeslegszebb a tavaszban az, hogy 
élő Jézusunk útja átvezet a sok-sok gonddal 
küszködő családi otthonunkon, elvezet a be
tegágyak mellett, megáll fiataljaink közelében 
és hívogatja az apákat, anyákat, ifjakat, nagy
szülőket. Nekünk is életet kínál!

Ezért mondhatjuk mi is a költővel: "S leg
szebb , hogy van húsvét, van feltámadás" - 
mehetek a Feltám adott után...

Detre János



2 ASZÓDI

V árosunk képv ise lő -testü le te  d e c e m b e r  15-én ta rto tta  az  el

m últ évi u to lsó  testü le ti ü lését.

E lső nap irendkén t a te stü le t a  G algam enti V ízközm ű K ft 

e lő terjesztése alap ján  a v íz-és csatornadíj 1998. évi árm eg

á llap ítását v ita tta  m eg. E n ap irend  tá rgyalásánál je len  volt a 

kft ügyvezető  igazgatója.

A k ft a  K H V M  által k iado tt irányelveknél a lacsonyabb  m ér

tékű, átlagos m in tegy  9 % -os v íz- és csatornadíj em elést j a 

vasol, ez t azonban ja n u á r  1-jétől. T erm észetesen  továbbra  is 

b iz tosítják  a ház tartásonkén t eddig  is nyú jto tt kedvezm ényt, 

de ennek  a d íja  is a rányosan  növekszik . A közületi vízdíj 

em elkedése m agasabb , m in t a  lakossági.

A z ivóvíz  értékesítésérő l, az árkalku lációró l, a rekonstrukci

ós feladatokról, az  ivóv íz-szo lgálta tás fajlagos ráfo rd ításá 

nak alakulásáról és a v íz fogyasztás várható  alakulásáról szó 

ló táb lázatokat ta rta lm azó  anyagot és az  em elés m értékére 

te tt jav as la to t a te stü le t elfogad ta . E nnek érte lm ében  1998. 

ja n u á r 1-jétől, a  ja n u á ri leo lvasást követően az alábbiak  sze

rin t alakul a lakossági vízdíj:

6 m 3/2 hó  v ízm enny iség  díja: 73,-F t /m 3 + Á FA

6 m 3/2 hó felett fogyasztott víz díja: 140,-F t /m 3 + Á FA

A közületi vízdíj összege:

A lakossági csa to rnahasznála ti díj: 

K özületi csa to rnahasznála ti díj:

A szennyv ízleü rítés díja:

1 5 0 ,-F t /m 3 + Á FA  

50,-F t /m 3 + Á FA  

105,-F t /m 3 + Á FA  

200 ,-F t /m 3 + Á FA

csókát. A 0,2 - 0,4 ezrelékes adóku lcsem elés azonban - az 

anyagkö ltség  le írhatósága m iatt - reálértékben , azaz  az  inflá

c ió t m eghaladóan  alig  pár százalékkal növeli a  város bevéte 

leit. (1997-ben  közel 10 m illió  fo rin t iparűzési adóelő leg  

fo ly t be.)

E zt követően a testü le t e lfogad ta  az önkorm ányzat, valam in t 

az  önkorm ányzat m elle tt m űködő b izo ttságok  első  féléves 

m unkaprogram ját. A  m unkaprogram  alap ján  az  alábbi idő

pontokban  ta rt a  testü le t ü lést: feb ruár 18., m árc ius 11., áp ri

lis 1., április 22., m ájus 13., jú n iu s  3. és jú n iu s  24. A  testü let 

ü lése it szerdai napokon, délu tán  3 ó ra  kezdette l ta rtja  a P o l

gárm esteri H ivatal tá rgyaló jában .

A testü le t a  továbbiakban  jó v á h ag y ta  az  u to lsó  negyedévi 

pénzügyi á tcsoportosításokat, m ajd  elfogadta  a V árosi 

K önyv tár Szervezeti és M űködési Szabályzatát.

D öntö tt a  testü le t az  1998-ban le járó  in tézm ényvezető i m eg

b ízatások  m egh irdetésérő l. A C sengey  G usztáv  Á ltalános 

Iskola, a  2. sz. Á lta lános Iskola és a N apsugár Ó voda veze

tő jének  já r  le a m egb ízatása  1998. nyarán . A z  okta tási tö r 

vény és a K jt. a lapján  h irdeti m eg az  önkorm ányzat az  állás

he lyeket a  M űvelődési K özlönyben. A  m eg je lenést követő  

30 napon belül kell beadni a  jo g szab á ly b an  elő írtak  szerin t a 

pályázatokat.

A továbbiakban a képviselők m egvita tták  a  jegyző  előterjesz

tésében, a  revizor által összeállíto tt beszám oló t a lakásalap 

felhasználásáról. A  testü let elfogadta a lakásértékesítés alaku

lásáról szóló anyagot, am ely szerin t a  város felhasználta az 

1995 előtt képződött m integy 23 m illió  forintnyi bevételt. A 

testület úgy határozott, hogy a bevétel és kiadás közötti kü

lönbséget, közel 6 m illió  forintot a  lakásszám lán, m int szaba

don felhasználható pénzeszközt ta rta lékba helyezi.

A képv ise lő -testü le t m ódosíto tta  korábbi iparűzési rendele 

tét, am ely  így te ljes összhangban  van a  parlam en t által e lfo 

gadott, a hely i adókró l szóló  tö rvénnyel. A z 1997. évi CIX . 

törvény fe lhata lm azása  a lap ján  a te stü le t a  korábbi rendele 

tének  m ódosításával m egem elte  az eddigi iparűzési adókul-

A  képviselők  m eg tárgyalták  a  szennyv íz társu la t alakításáról 

szóló  e lő terjesztést. A  te stü le t hozzá já ru lt a há lózato t építő , 

beruházó  tá rsu la t m egalak ításához. A  hálózat építésére a 

R égész út - M ély út - V árosréti ú t -  N y ár utca - K ossuth  u. 

80. - Ő sz  u tca és az  É rdy utca által ha táro lt te rü le teken  kerül 

sor. A z önkorm ányzat az  érdekeltség i te rü le ten  a tu la jdoná

ban lévő építési te lekkel lép be a társu latba.

E zt követően a testü le t m egvita tta  a po lgárm ester je len tésé t 

a lejárt ha táride jű  határozatokró l és a két ü lés közö tt te tt in 

tézkedésekrő l, m ajd  egyedi kére lm ekben  döntött. V égezetül 

közérdekű  beje len tések , ja v as la to k  következtek .

Összeállította: Gál Tibor oktatási főelőadó

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testület
munkapr ogr am j a

1 9 9 8 .  á p r i l is  2 2 .  (s z e r d a )  1 5  ó ra

1. Költségvetési törvényből eredő önkormányzati pályázat(ok) előkészítése. Előadó: Bagyin József polgármester 
2.1998. évi testvérvárosi kapcsolatokból eredő programok megbeszélése. Előadó: Bagyin József polgármester
3. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről. Előadó: Bagyin József polgár- 

mester
4. Egyebek
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Aszód gyásza

A közalkalmazott hivatástudata
Eltemették Burró Irm át

“A z aszódi Polgármesteri H iva ta l bejárata fö lö tti gyászlobogó adta h írü l a város polgárainak a megmásíthatatlan 

tragédiát: életének 95. évében elhunyt Burró Irm a, az aszódiak Irm uskája.

A nagy részvét mellett -  a z evangélikus egyház szertartása szerint -  eltemetett B urró Irm a 1903-ban született. Gyerek

lányként -  az I. világháború befejezése után -  került az akkori elöljáróságra, és hosszú évtizedeken á t m indig tisztes

séggel, jó  szándékkal, a becsületes közalkalm azottak hivatástudatával szolgálta a város lakosságának érdekeit. Vál

tozhattak a rendszerek, összecsaphattak érdekek, indulatok, cserélődhettek vezetők, Aszódon B urró Irm a községi tiszt

viselőjelentette a folyamatosságot, és gyenge nőként is erősítette, megtestesítette a biztonságot.

Utolsó útjára nemcsak rokonai, közvetlen barátai és ismerősei, de a város polgárai közü l is sokan elkísérték Burró Ir 

mát, m ondtak érte im át, és helyeztek el virágot a sírján. ”

(Megjelent az Új Pest Megyei Hírlapban)

k K Ö Z M E G H A L L G A T Á S

Aszód Város Önkormányzata a Csengey G. Általános Is
kolában 1998. március 20-án tartotta évi közmeghallga
tását. A mintegy 70 hallgató eló'ször Bagyin József polgár- 
mester adatokban gazdag, részletes tájékoztatásából meg
ismerkedhetett a képviselő-testület és a hivatal munkájá
val, majd az éves költségvetésről, annak felhasználásáról, 
az elért eredményekről, sikerekről és gondokról.

Az 1997. évben több kiemelkedő, a város életét hossz
abb távra meghatározó esemény történt: felépült az ú j 
evangélikus gimnázium, megnyitotta kapuit a felújított A 
művelődés háza, elkészült a Kossuth Lajos utca páros ol
dalán a járda, napvilágot látott a várostörténeti monográ
fia (Kisváros a Galga mentén), elkelt az orosz laktanya, 
ahol ipari üzemet (üzemeket) lésítenek, megépült a Fritz- 
cég új üzemcsarnoka, ahol 100 új munkahelyet biztosíta
nak a munkát keresőknek, megalakult a Szennyvíz-társu
lat, megkezdték az új MÓL töltőállomás építését.

A város vezetője őszintén feltárta a gondokat is. A költ
ségvetés továbbra is hiánnyal küszködik, ám ez nem a 
rossz gazdálkodás miatt nehezíti a település életét, a kis 
város jelentős intézményhálózatának a költségei eredmé
nyezik a mínuszt, tehát önhibáján kívüli ez a hiány; az 
5792 fős település bevételei nem fedezhetik a kiadásokat. 
Sajnos nem sikerült megfelelő telephelyet biztosítani egy 
érdeklődő német és egy koreai cégnek, mindkettő Hatvan
ban találta meg a számára kedvező feltételeket.

Az 1998-as tervekből megtudhatták a jelenlévők, hogy a 
város vezetése folyamatosan törekszik a bevételek növelé
sére, mert csak ezzel lehet a hiányt csökkenteni. Ez két 
úton történhet: az adók növelésével és a lélekszám növe
lésével. Különösen az utóbbi nagyon fontos cél, ezért is 
szorgalmazzák a város fölötti dombtetőn a telkek eladását, 
új családok megtelepítését.

Az 1998-ban megoldandó jelentősebb feladatok a követ

kezők: a Kossuth L. utca páratlan oldalán a járda megépí
tése, a közvilágítás felújítása, szennyvíz-csatorna-hálózat, 
újabb támfal építése, Régész és Nyár utca útépítése, MÓL 
kút építésének befejezése, a Kondoros téri csomópont ki
alakítása, a Kossuth L. u. 59. átépítése, s ha a terv megva
lósul, akkor a Szabadság téren jelentős fejlesztésre kerül 
sor.

A polgármester úr beszámolója utána bizottsági elnö
kök (Búzás Pál, Koncz István, Pachert Károly, Chugyik 
János és Tolmácsi Miklós) rövid tájékoztatására került sor.

A hozzászólók számos, a lakosságot foglalkoztató prob
lémát vetettek fel, amelyek mindegyikére Bagyin József 
polgármester válaszában kitért. Ezek közül most csak a 
jelentősebbeket emeljük ki.

-  A csatornahálózatra való rákötési kötelezettség négy 
éven belül minden aszódi házra-lakásra érvényes; az igaz
gatói pályázatok elbírálásánál figyelembe veszik Aszód 
megváltozott közoktatási helyzetét; a kóbor kutyák elhe
lyezésére menhelyet létesítenek; a szennyvízhálózat négy 
év alatt épül ki az egész városban, ennek részeként valósul 
meg a felszíni vizek elvezetése és több helyen út építése 
is; a temetőgondnokolás kérdését az egyházakkal kell 
egyeztetni; a közvilágítást javítják ugyan, de az égők szá
mának szaporítását csak a lehetőségek határáig fokozhat
ják, egyébként e célra az ÉMÁSZ-részvényeket használják 
fel; A Csengey úti iskola környéki rendezetlen közlekedési 
és a Bethlen G. utcai buszmegálló környéki járdaviszo
nyokat meg kell oldani.

A kulturált hangú közmeghallgatás végén Bagyin József 
polgármester egy felvetésre válaszolva elmondta: ő az 
egységes Aszód város szellemiségének a híve és ezt még 
közmeghallgatási gyűlések megosztásával sem kívánja 
kérdésessé tenni.

A.I.
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Pest megyei 5. sz. választókerület 
képviselőjelöltjei

T ó th  I s tv á n  -  M a g y a r  D e m o k r a ta  F ó r u m
“Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell!
És nem elég akarni, de tenni, tenni kell!”

(Váci Mihály)

Ahhoz, hogy a bemutatkozásomban megjelölt célt (“Ember lenni mindég, m in 
den körülményben!’) megvalósítsuk, a tennivalók sokaságából három területet 
emelek ki.
1. Jav ítan i kell a jog- és közbiztonságot. De ez nem csupán a rendőrség létszám- 
emelését jelenti! Ebbe a tém ába tartozik az erkölcsi nevelés is! M ert “Minden or

szág támasza, talpköve a tiszta erkölcs, Mely ha. megvész Róma ledől, s rabigába görbéd.”
2. Az Emberibb életmódhoz tartozik a környezet is. Földünket unokáinktól haszonbérbe kaptuk. Ezért 
több tám ogatást kell biztosítani azoknak az önkormányzatoknak, amelyek áldozatot vállalnak a környeze
tük megóvásáért. Az átm eneti időszakban ez m unkahelyterem tést is jelent.
3. “Kiművelt emberfőkre van szükségünk!”
A cél ma is aktuális. Egyetlen szorgalmas, jó tanuló gyermeknek se kelljen anyagi okok m iatt az iskolát 
félbehagynia. Ezt a célt szolgálja, ha a többgyermekes családok adókedvezményt kapnak.

Képviselőként dolgozni akarok még azért, hogy:
-  az idősekről való gondoskodáshoz az önkormányzatok több tám ogatást kapjanak,
-  az adópolitika a tisztességes vállalkozásokat támogassa,
-  az önkormányzatok feladatai csak garantált finanszírozási többlettel nőhessenek,
-  az emberiséget m egtartó keresztény erkölcsi értékeket megbecsüljék.
Hogy én is tenni tudjak Önökért, kérem a május 10-i szavazáson tám ogatásukat.

Cs. N a g y  L á sz ló  -  M u n k á sp á r t
M unkáspárti képviselőtársaimmal együtt javasolnám az Alkotmány módosítá
sát a következők szerint:
Az országgyűlés és a kormány legszentebb kötelessége a dolgozó nép életszínvo
nalának állandó emeléséről történő gondoskodás!
A létm inimum ot m inden Magyarországon élő honpolgár szám ára biztosítani 
kell!
Az életminőséget befolyásoló tényezőket csak a nép egyetértésével lehet módosí
tani, vagy megváltoztatni!
A nyugdíjkorhatár ismét 55, illetve 60 életév legyen!

Az egészségre káros m unkahelyeken dolgozók és a gyerekes szülők kapjanak korengedményeket!
A heti m unkaidőt 35 órára kell csökkenteni, a keresetek egyidejű növelése mellett!
Vissza kell állítani az ingyenes egészségügyi ellátást és az ingyenes oktatási rendszert!
A mezőgazdasági term elést az állami felvásárlási árak  helyes m egállapítása révén ism ét világszínvonalra 
kell emelni!
El kell törölni a felhalmozódott adóságokat és állami tám ogatást kell nyújtani a rekonstrukcióhoz! 
Lehetővé kell tenni, hogy a háztájiban is lehessen nyugdíjjogosultságot szerezni szerződéses term eltetés
sel. Az intézkedések pénzügyi forrását a tőkések adókedvezményének azonnali m egszüntetése képezze, 
m ásrészt a hazánkban előállítható term ékek behozatalának korlátozása is nyereség-forrás lenne. 
Megjegyzés: A tájegység kidolgozott fejlesztési programja külön kerül ism ertetésre, településenként.
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S z a b ó  L á sz ló  -  M a g y a r  I g a z s á g  é s  É le t  P á r tja
Kedves Honfitársaim! Tisztelt Választópolgárok!
Először is köszönetemet szeretném kifejezni Önöknek, hogy lehetővé tették, a 
részemre elju ttato tt ajánlószelvényekkel azt a segítő szándékot, amellyel a Pest 
megyei 5-ös választókerületben országgyűlési képviselőjelöltként indulhatok. 
1949-ben Kartalon születtem. 22 éves koromtól családommal Túrán élek, h á 
rom gyermek édesapja vagyok. Megválasztásom esetén az 1998. m árcius 15-én 
a Hősök terén, a Magyar Igazság és Élet Pártja  nagygyűlésén, a több m int 150 
ezer ember előtt le te tt eskü szövegével szeretnék az Önök szebb, igazságosabb 
és értékesebb jövőjéért dolgozni.

Esküszöm, hogy megválasztásom esetén, m int a m agyar országgyűlés tagja, azon leszek, hogy népem és 
nemzetem kipusztulással fenyegető tragikus fogyása minden eszközzel, egy Nemzetépítő Állam teljes fi
gyelmével m egállítassék és a m agyar nemzet számszerű, valam int erkölcsi és anyagi gyarapodása mi
nél előbb elkezdődjék.

Esküszöm, hogy m inden korrupciónak még a kísértésétől is távol tartom  magam, s ha ilyet megkísérelnek 
velem, azt azonnal nyilvánosságra hozom.

Esküszöm, hogy m inden törvényes eszközt felhasználok arra, hogy ebben a az országban igazságos rend 
alakuljon ki és a bűnösök elnyerjék méltó büntetésüket, az igazak és a tisztességben élők méltó anyagi 
és erkölcsi elismerésben részesüljenek.

Esküszöm, hogy megbízatásomat szolgálatnak fogom tekinteni, s ha m unkám at elégtelenül, részrehajlóan, 
önzőleg végzem, alkalm at terem tek választóimnak, hogy elszámoltassanak, és ha kell visszahívhassanak.

Esküszöm, hogy minden erőmmel a magyar megmaradást, a magyar feltámadást, a magyar jövőt szolgálom,
Isten engem úgy segéljen!

D r. T a lló s  E m il -  F ü g g e t le n  K isg a z d a , F ö ld m u n k á s  é s  P o lg á r i  P á r t  
Fel kell számolnunk a mindent átszövő korrupciót. Nyilvánossá kell tenni a köz
pénzek felhasználását, az erőszakos bűnözés felszámolása érdekében pedig szük
ség esetén vissza kell állítani a halálbüntetést. Törvényalkotással kell végre meg
teremteni a jogalkalmazó szervek, különösen a bíróságok gyors működését.

_ A költségvetés stabilitását elsősorban a források takarékos és ésszerű felhasz-
nálásával, valam int a megfizethető és ezért az adómorált javító adópolitikával 

‘,mw kell megteremteni. Az alacsonyabb m értékű, de ténylegesen megfizetett adó
B  4ki í í ; - . • t több állami bevételt eredményez,  mint a megfizethetetlenül magas,  amely csa- 

B B B I^ fc  ®  H H H  lásra ösztönöz. Kedvezményekkel kell tám ogatni a gyermekes családokat és vis
sza kell állítani az adómentes jövedelemsávot.
Mezőgazdasági programcsomagunkban kiemelt szerepet kap a földtulajdon rendezése, a gazdaszövetkezé
sek elősegítése, a termelők szállítókkal és felvásárlókkal szembeni kiszolgáltatott helyzetének megszünte
tése. Az agrártám ogatásokat nem a forgalmazóknak, hanem a termelőknek kell nyújtani.
Működőképessé kell tenni a társadalom biztosítás rendszerét. A nyugdíjakat az infláció m értékének megfe
lelően növelni, a szétzilált egészségügy helyzetét rendezni kell. Ingyenes repülőjegyek helyett a gyógyszer
árakat tegyük megfizethetővé. Kiemelten kell tám ogatni a családalapító fiatalok első lakáshoz ju tását. Új 
fogyasztóvédelmi rendszerrel kell megakadályozni, hogy a közszolgáltatók gátlástanul kihasználhassák az 
állampolgárok kiszolgáltatott helyzetét. Alapjaiban kell felülvizsgálni a két korm ányzat által elrontott au 
tópálya-koncessziókat.
Működőképes oktatási rendszerre, valam int erős és tehetős önkormányzatokra van szükség, ahol a köz
ügyek intézése tisztességgel és közmegelégedésre történik.
Gyökeres változásokat szeretnénk tehát, s ettől nem re tten t vissza m inket az ellenünk elkövetett m erény
let. Köszönöm, hogy ajánló szelvényeik sokaságával adtak erőt számomra és tám ogatták m ár eddig is kö
zös érdekeinket.
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C S I R I B I R I  J Á T S Z Ó H O Z

A lap szerkesztősége egy nagyszerű kezdemé
nyezésről kapott tudósítást. A Fiúnevelő Intézet 
kultúrtermében csütörtökönként 9 órai kezdettel 
tartja foglalkozásait a Csiribiri Játszóház. Az
1-3 éves gyermekekkel és édesanyjukkal szak
képzett pedagógusok foglalkoznak, amely kiter
jed a kisgyermekek szellemi és testi nevelésé
nek minden területére.
A témával kapcsolatban egy érdekes esetleírás
ról is tudósítást kaptunk.
Tekintettel az újság korlátozott terjedelmére saj
nálattal kell közölnünk a szerzőkkel, hogy írásu
kat nem közölhetjük. ígéretet teszünk viszont, 
hogy a témára a jövőben visszatérünk. Addig is 
kérjük a kismamákat: keressék fel a Csiribiri 
Játszóházat!

Szerk.

^ a r n Á t v v  px/LAxxj%c^a£aÁxiy

Farsang utolsó napján busznyi aszódi 

nyugdíjas utazott szíves meghívásra Gom

bára.

Délelőtt -  pihenésként -  sétáltunk egyet 

Monor főutcáján, ebédre Gombára érkez

tünk.

A nagyon kedves vendégvárás és ven

déglátás hangulatának megalapozását a 

gombai nyugdíjasok vezetőjének Mártiká- 

nak  köszönhettük. A kitűnő ebéd után a 

farsangi köszöntőt Búzás Pál mondta el, 

majd következett az önfeledt szórakozás, a 

jelmezes, tréfás-dalos farsangi bál. Az ün

nepség fényét emelte, hogy mind Gomba, 

mind Aszód polgármestere személyesen 

vett részt a rendezvényen.

Jó volt, szép volt, jöhet a következő év 

farsangja!

D né Piroska

<§z t/ö-rtán/b...

A nők

k ö s z ö n té s e  

m á r c iu s  8 -á n

A Művelődés Házában megható 
ünnepség keretében került sor a vá
ros nyugdíjas hölgyeinek a köszönté
sére.

A 2. sz. Általános Iskola tanulói 
(tanáraik vezetésével) már hosszú 
évek gyakorlata szerint ebben az esz
tendőben is színvonalas műsorral ké
szültek a jeles eseményre. A Pardi 
Lászlóné és Pánker László vezetésé
vel felkészített gyermekek meleg 
hangú, szép estét varázsoltak ne
künk, amit örömkönnyes szemekkel 
és lelkes tapssal köszöntek még a 
szép számmal megjelent ünnepeltek. 
A színvonalas műsort nyújtó fiatalok 
sokaságából emeljük ki Ambrus 
Szabolcsét, Körösi Gábort, Vidák 
Lajost, Ondrik Hajnit, a 8. osztályos 
lányokat és az énekkart.

Búzás Pál meleghangú köszöntése 
után a nyugdíjas férfiak kis műsora 
vidámította a szívünket.

Köszönet ezért a szép délutánért 
elsősorban a tanároknak és gyere
keknek, végül de nem utolsó sorban 
a kedves férfi tagjainknak. Az ünnep
séget a mi versmondó Huszámé 
Zsemberovszky Erzsébetünk zárta az 
ide nagyon találó versével.

D né Piroska

x A M  véri ad  
—  á t e f e f  ad!

Február végén A Művelődés Házában 

szép ünnepséget szervezett Gáspárné 

Csókás Rita vezetésével a  körzeti Vörös- 

kereszt.

A véradók köszöntésére gyűltek össze 

fiatalok és öregek. Gyárfás Zsuzsa műve

lődésszervező köszöntő beszéde után a 

Zeneiskola diákjainak szép és színvona

las m űsorában gyönyörködhettek a 

megjelentek. Ezt követően a negyven- 

szeres véradó Nagy Jenő tanár ú r m ond

ta  el, hogy m iképpen lett véradó.

Az est fénypontjaként G áspárné Csó

kás Rita adta át a kitüntetéseket, am elyet 

a Gödöllői Vérellátó Állomáson nyilván

ta rto tt adatok alapján ítéltek oda a vér

adóknak. A teljesség igénye nélkül emel

jünk ki néhány honfitársunkat, akik ál

dozatkészségének nagyon sok bajbaju

tott, beteg köszönheti életét: 

Ötvenszeres véradó: Borbély Ernőné 

Negyvenszeres véradó: Eperjesi Ernő

né, Horváth Erzsébet, Nagy Jenő 
Harmincszoros véradó: 12 fő

A felemelő és szép ünnepség után a 

R osenberger pékség jóvoltából szerény 

kis fogadás te tte  még hangulatosabbá az 

összejövetelt.

Dné Piroska

(Szerk. megjegyzése: Tisztelt Politikai Veze
tők! Értékelitek Ti kellőképpen azt az áldozatot, 
amit ez a sokat meggyötört magyar nép egysze
rű lányai és fiai önként cselekednek?! Vigyázat!
A sok szóvirág mellett a legszebben a tettek 

\  beszél[né] neki!)

Egy kis nyelvelés

M a r h a  h ú s á r a k
Az egybe- és különírás kérdéseiről már esett szó e rovat történetében. S 
hogy most ismét ilyen téma következik, azért van, mert életünk minden
napjaiban tucatszámra vigyorognak ránk az ilyen és ehhez hasonló, he
lyesírási szempontból hibás szövegek, feliratok.
Azt is mondhatnám, hogy legalább van min mosolyognunk, de magyarta
nárként csak kudarcként tudom megélni ezeket az eseteket. Mert mindig 
arra figyelmeztetnek: mondhatsz te a katedráról, amit akarsz. Rohanó, 
elanyagiasodó világunkban egyre kevesebb szerepük van a valódi érté
keknek. Pedig a nyelv érték, s a helyesírás ismerete rendkívül fontos.
A címet adó felirat egy húsboltból származik. Nem Aszódról, mert helyi fel

iratot nem szívesen idézek, mert tartok tőle, hogy a magukra ismerők szán
dékos hántásnak tekintenék. Pedig csak a jobbítás szándéka vezérel.
A címadó szókapcsolat ebben a formában arról tájékoztatja vásárlót -  s 
egyúttal az olvasót is hogy a boltban található húsárak marhák. Pedig 
nyilvánvalóan az a szándék vezette a felirat megalkotóját, hogy a boltba 
belépő vásárló tudja, hogy az ott kapható marhahúsfajták mennyibe kerül
nek. Helyesen így kellene írni: marhahúsárak.
Nem gondolom, hogy az egyébként szimpatikus hentesfiút meg kellene 
kövezni, talán még azt a kérdést sem kellene feltenni ebben az esetben, 
hogy “Ki volt tanítód? hol jártál iskolába?”. Az viszont már a megdöbbené
sen túl is elgondolkodtató, hogy a tv-műsorokban elképesztően sok hibás 
felirattal találkozunk.

(-g -i)



TÜKÖR 7

A s z ó d  If jú s á g é r t A la p ítv á n y  

P á lyáza ti fe lh ív á s a  1998.
A PYRUS Környezetvédő Szolgáltató Kft. I. sz. Veszélyeshulladék-le- 
rakó Telepe Aszód polgárai számára IFJÚSÁGÉRT Alapítványt ho
zott létre.
A rendelkezésre álló pénzösszeg: 500.000,- Ft
Az alapítvány kuratóriuma ebben az évben az alábbi témakörökben ír
ki pályázatot:

1. Környezetvédelem. Öntevékeny csoportok környezetszépítő és 

környezetvédő tevékenységének támogatása.
2. Helyi hagyományok (néprajzi, zenei, népijátékok, szokások) ápolá

sát, felkutatását célzó programok, rendezvények.
3. Ifjúsági Klubok, közösségteremtő programok támogatása. Helyi 

szabadidős programok, táborok anyagi segítése.
4. Sportversenyek, tömegsport-rendezvények, túrák programjainak 

támogatása.
5. Ifjúság bekapcsolása az időskorúak karitatív jellegű segítésébe.
6. Továbbtanulás támogatása (3 fő középiskolás, 3 fő felsőfokú okta

tási intézményben nappali tagozaton tanuló számára). Feltétel: je
les tanulmányi eredmény, kiemelkedő diákköri tevékenység, verse
nyeken való szereplés. A tanuló aszódi lakos legyen. Adható: 10 
hónapon keresztül -  egy tanítási évben.

A kiírásnak megfelelő pályázatokat egyének és kollektívák

Polgárm esteri H ivatal 
“Ifjúságért A lap ítván y”

2170 A szód , Szabadság  tér 9.
címzéssel adják le két példányban.
Pályázni pályázati űrlapon lehet. A továbbtanulói pályázatot a pályázó 
személyesen írja meg (nem szülő, pedagógus stb.) Iskolalátogatási 
igazolás csatolandó.

A pályázat beérkezési határideje: 1998. I V 18.

A pályázat elbírálásáról, a kuratórium döntéséről a pályázók ápr. 30- 
ig írásban értesítést kapnak.

Ifjúságért Alapítvány Kuratóriuma 
Elnök: Kovács Ferencné 

Tagok: Pesti Imréné, Penák Dóra, Sáhóné Bordás Éva, Vezér Anna, 
Dr. Bodó Zsolt, Remenár József, Maár György.

Páneurópai Unió 
Aszódi Szervezetének 

hírei
Aszód közéletének fontos tényezője a Páneu

rópai Unió Aszódi Szervezete. A napokban 

Frajna Miklós elnök úr Kárpátalján járt. 

Utazásának céljáról kérdeztük:

- Régebbi döntésünk értelmében 45 kárpátaljai gyerm ek vendégül lá

tásáról döntöttünk. Első nekifutásnak nagy merészségnek tűnt ez a vál

lalkozás, hiszen 45 fogadó családot kellett keresni, továbbá pedig 200 

OOO forintot összegyűjteni a fiatalok utaztatásához.

Legszebb álmaink váltak valóra, m ert olyan megértésre, segítőkészségre 

találtunk Kartalon, a Galga völgyében, családok, iskolák, polgármesteri 

hivatalok, vállalatok és vállalkozók részéről, amelyre nem számítottunk. 

E  biztosított háttér után vágtunk neki az utazásnak.

Beregszászon egy magyar tannyelvű általános iskolát és egy bentlaká

sos nevelőintézetet látogattunk meg. Nem szeretném dramatizálni a 

helyzetet, de végtelenül lesújtó és megrendítően elszomorító viszonyo

kat, és nem szegénységet, hanem kifejezett nyom ort tapasztaltunk.

E  két iskola növendékei közül kerül m ajd k i az a 45 gyermek, akiket 

április 15. és május 1. között környékünk jó  szívű családjai vendégül 

látnak.

Emberbaráti segítségüket előre is köszönjük.

K ö s z ö n e t  é s  k é r é s

A Páneurópai Unió Aszódi Szervezete nevében közölt felhívásunkra 

kellő létszámú fogadókész szülő jelentkezett, amiért már most köszöne

tét mondunk. Pillanatnyilag lehetségesnek látszik a kárpátaljai gyerme

kek áprilisi fogadása, -  hála a pénzadományoknak, amelyek az autó

busz költségét fedezik és az önzetlenül segíteni akaró családoknak. 

Azok a családok, akik gyermekek vendégül látását nem vállalhatják, 

ha segíteni szeretnének, kisebb pénzadományokkal is támogathatják 

akciónkat, mivel szeretnénk az itt tartózkodást emlékezetessé tenni 

egy-egy ajándékkönyv vásárlásával (Gárdonyi: Egri csillagok) és egy 
egri kirándulással is.

Kérjük, ha segíteni akarnak, keressenek bennünket!

A Páneurópai Unió Aszódi Szervezete nevében tisztelettel és köszönettel:

Módos Tibomé 
Petőfi Sándor Gimnázium 

Tel. : 06-28-400-006

Ssz. Pályázó Pályázat címe Kért összeg Kapott
összeg

1. Csengey G. Ált. Iskola A zenei tagozat kult. progr. országos szintű tan. versenyekre 
való felk. és napk. szabadidő program

120.000,- 30.000,-

A márciusi szám- 2. Kamarateátrum Amatőr csop. 15 éves évford. Tavaszi rendezvénysorozat 30.000,- 30.000,-

bán tévesen kő- 3- II. sz. Ált. Iskola Hangosító berendezés és eszközvásárlás iskolai ünnephez, 
rendezvényekhez, programokhoz

180.000,- 25.000,-

zöltük az 1997. 4. Csiribiri Játszóház Éves program megvalósításának támogatása 70.000,- 30.000,-

évi pótkeretre be-
5. Szivárvány Óvoda Mozgásfejlesztés, játékos sportbemutatók szülők, testvérek 

bevonásával. Területi bemutató.
80.000,- 25.000,-

nyújtott pályáza
tok elbírálását.

6. Napsugár Óvoda Környezetünk szépségének fejlesztési programja 23.000,- 20.000,-
7. Petőfi S. Gimn. és Gép. SzKI Iskola parkjának felújítása 40.000,- 20.000,-
8. Városi Bölcsőde Egészségnevelés a bölcsódéseknek. Gondozónők, szülők, 

szakemberek, gyermekek.
37.000,- 15.000,-

9- Evangélikus Gimn. Kiserdő parkosítása 18.500,- 18.500,-
Elnézést kér a 10. Evangélikus Gimn. Országos 11-es rúgó bajnokság 48.000,- 20.000,-

Kuratórium
11. Petőfi Sándor Gimn. és 

Gépészeti SzKI
Vándortábor Erdélyben. 36.000,- 18.000,-

elnöke Összesen 682.500,- 251.500,-
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G ÁZ
A Művelődés Házában

Március 19-én mutatták be Asztalos Tamás regényét, amihez Magyar 
Zoltán kilenc zeneszámot írt. A sikeres estről, a művekről, a szerzőkről 
közöljük az alábbi írást.

Márciusi este van. Az idő hűvösre fordult, a művelődési ház kapuján 
kilépve az emberek szorosabbra húzzák magukon a kabátot, a sálat. Be
szállnak kocsijukba, vagy gyalogosan sietnek otthonukba. Másfél órai 
megilletődött csend szálait bogozgatják magukban. A ház zsúfolásig 
megtelt kamaratermében a zene hangjai és néhány fiatal alkotóművész 
vallomásos szavai növelték lelkűkben ezt a belső csendet. A figyelem, a 
gondolat csendjét, azt a pisszenéstelen némaságot, amellyel tetten érni 
igyekszünk “az alkotás” születését. Két fiatal ember, Asztalos Tamás és 
Magyar Zoltán beszélt új könyvéről, a Gáz című regényről, barátaikat, a 
könyv és a hanglemez készítésében részt vevő művészeket is bevonva a 
beszélgetésbe. Meghitt szavakkal szóltak a könyv születéséről, és úgy 
tűnt, hogy a szerzők önmaguk számára is ott, a jelenlévők füle hallatára 
keresik és fogalmazzák meg a válaszokat az alkotói munka titkait firtató 
kérdésekre.

Tíz hosszú esztendő érlelő ereje kellett ahhoz, hogy Asztalos Tamás a 
közönség elé lépjen a könyvvel. Hogy társat találjon ahhoz, hogy köny
vének egészen újszerű formát adjon. Mert újszerűnek mondható az a 
vállalkozás, hogy az író -  a műfaj korlátáit kitágítva -  megszakítja a re
gény cselekményét, és zenehallgatásra szólítja fel az olvasót, mondván: 
az epika eszközei kevésnek bizonyulnak ahhoz, hogy a cselekmény fo
lyamán felgyülemlett lírai érzelmeket a maguk gazdagságában és össze
tettségében kifejezhessék. A gondolat is szép, és a megvalósítása is az. 
Az epika és a h'ra egymásra talál ebben a megvalósulásban, a zene és a 
szó összeölelkezik, fel- és megerősítik egymást. Nemcsak Asztalos Tamás 
regény- és versírói ihlete és Magyar Zoltán megkapó zenéje találkozik itt 
egymással, hanem az olvasó gondolati és érzelmi rezonanciái is. 
Kézenfogják egymást, és szép harmóniában vezeti el az olvasót egy is
meretlen és mégis mindannyiunk által ismert világba.

Mert miről is szól ez a regény? A nyolcvanas évek hátizsákos, hálózsá
kos barangolásairól az ismeretlen és vonzó “Nyugatra”, a vasfüggönyön 
túlra, titkolt és tilos vágyakról, méla és álmosító, bölcs gondolatokat föl
habzó sörözésekről a prágai kocsmákban, futó és mégis maradandó em
lékké kövesedő kis kalandocskákról, a szabadságvágyról és a szabadul
ni nem tudó megszokásokról, hagyományokról és a hagyományok meg
vetéséről, az európaiságról, a múltról és jelenről, -  szóval mindannyi
unk átélt élményeiről. Es a “nagy kalandról”, a nagy lehetőségek világá
ról, Tengizről. Valóság és álom, vágy és valóság világa keveredik ebben 
a regényben. Egy egész generáció, a 80-as évek nemzedéke szólal meg a 
könyv lapjain, noha a szerző némi kacér magamutogatással mindvégig 
egyes szám első személyben, önmagát meg is nevezve szól hozzánk.

Katonaélményeivel indítja a cselekményt, egy sajátos, a katonaviselt 
férfiak által jól ismert, kedves és kedvességében is bumfordi, olykor ri
asztóan goromba világba engedve betekintést. Ebből a férfiközösségből 
vezet át bennünket egy másik, az eddigiekhez hasonló, ám ennél mégis 
keményebb és a férfierőt szigorúbban megmérő világba, a tengizi kö
zösségbe. Oda, ahol mindennél fájdalmasabban megfacsarja a lelket a 
honvágy, a vegetatív lét szintje fölé nyújtózkodni vágyó emberség, ahol 
átértékelődnek a köznapjainkban elkoptatott érzelmek és vonzódások 
az otthon, a család, a szülők, a kedves iránt. Ahol a test és a lélek a maga 
külön életét éli. Ahol a fantázia erejével egy képzeletbeli gázkitörés is 
hitelessé, hihetővé válik, egészen addig a pontig, amíg a szerző egy kan
csal mosollyal vissza nem zökkent bennünket az ébredésbe, mintegy je
lezve, hogy “csak" játék volt, csak a “mi lenne, ha” ötletével csapott be 
mindannyiunkat. De a lehetőség, a “tényleg, mi is lenne, ha” felhője 
mindvégig ott marad a tudatunkban. És nem hagy nyugodni bennünket 
ez a gondolat még sokáig.

A Gáz vonzereje a maga összetettségében rejlik. Szerkezetét a lineári
san előrehaladó cselekmény és az ezen belül szabadon szárnyaló, a sza
bad képzettársításokon alapuló emlék- és álomfutamok összetettsége 
határozza meg. Az emlékező, asszociációkon alapuló és a konkrét ese

ményeket felvonultató elbeszélő stílus maga fegyelmezetlenségében is 
hordoz magában valamilyen rendezettséget. A helyszínek váltakoznak, 
ám a gondolatok és az érzelmek szigorú fegyelmet -  és figyelmet -  pa
rancsolnak. A jelenből az író (és az olvasó) által meg nem élt -  meg nem 
élhetett -  múltba, az emberi gondolkodás történetének legtávolabbi tá
jaira kalandozhatunk el, a nyers valóság és az alakját változtató, szaba
don lekalandozó gondolat puha egymásba fonódása mindannyiunk él
ményévé teszi ezt a farmernadrágos, söröző-csajozó kóborlást. Mint 
ahogyan a regény igen plasztikusan megformált alakjait is -  bármennyi
re más és más világból költöztek össze ebbe az alkalmi közösségbe - 
eggyé kovácsolja közös emberi létük, összefűzik őket vágyaik és indula
taik, ösztönlényegük és emberi magaslataik.

Összetett a regény cselekményének tere is. Nemcsak Prága, Budapest, 
Aszód, Berlin és a távoli Tengiz földrajzi távolságairól van itt szó, ha
nem arról is, hogy az események ugyan az objektíve létező világban zaj
lanak, azonban a történések igazi színtere a szubjektum, az emberi lé
lek: egy huszonéves fiatalember lelki megmártózása az életnek nevezett 
pokol gőzeiben, mocskában és mámorában, kötődései és elszakadási kí
sérletei a “jól nevelt” élettől, tájékozódási futása egy ismeretlen akadá
lyokat rejtegető terepen.

Ugyanilyen összetett a regény elbeszélő stílusa is: a nyers bakahu
mor, a zárt férfiközösség obszcenitásokat sem nélkülöző nyelvhasznála
ta ötvöződik a finom líraisággal, a szecessziósán burjánzó mondatfuta
mokkal. Ez adja a szöveg izgalmas lüktetését, és ez kölcsönöz a regény
nek nyelvi szempontból is sajátos dinamikát.

A látogatók hazaérkeztek. Kinyitják a könyvet, felteszik a lejátszóra a 
lemezt. Nagy útra indulnak. Izgalmas, kalandokkal teli, nagyon ismerős 
és mégis ismeretlen utazásra. A muzsika és az emberi szó zenéje együtt 
vezeti őket ezen az úton.

- H -

Asztalos Tamás és Magyar Zoltán közös alkotása a világon egyedülálló 
párosítást jelent. Egyszerre maximálisan átélhetjük a történet hangula
tát, annak minden elemét újból és újból gazdagabban érzékelhetjük. A 
cselekmények, élmények, történések hangulatát nem csak gazdagítja a 
zenei kapcsolódás, hanem eddig nem tapasztalhatott mélységekbe és 
síkokba juttatja az olvasó-hallgatót. Gyakran válik valóságossá a kép
zelet, jelenné a múlt. Ez a kettősség teszi különlegessé és egyedivé a 
“GÁZ” művet.
Az irodalom: Asztalos Tamás személyes élmények feldolgozásával 
alakította ki a könyv fő mondanivalóját és gondolatvilágát. A könyv 
központi témája a Tengizben eltöltött időszak, de emellett számos ke
let-közép európai élmény is feldolgozásra került, amelynek olvasása
kor az akkori fiatalság sokszor önmagával szembesül. Mások számára 
viszont a rendkívül igényesen megírt és különösen izgalmas mű nyújt
hat feledhetetlen perceket. Asztalos Tamás szerint kizárólag rajtunk 
áll, hogy menyire nézünk bele saját zárt világunkba, és mennyire 
szembesülünk önmagunkkal: “M inél jobban elhisszük saját történe
tünket, annál bátrabban m erünk m ajd em berként je len  lenni a vi
lágban. Én feladatom nak és célom nak tartom  ezt. ’’
A zene: A regény meghatározó részeihez íródott kompozíciók kiegé
szítik a történeteket. Magyar Zoltán zenéje olyan széles műfaji határo
kon mozog, amelyet eddig nagyon kevesen értek el. A műben ötvöződ
nek a komolyzene jellemző hangszerelési megoldásai, a popzene meg
határozó ritmikai elemeivel. A dalszövegek mindezt megkoronázzák 
sajátos kapcsolódásukkal a regény cselekményeihez. Nehéz meghatá
rozni a zene műfaját, de talán éppen ezért válik érzelmileg oly teljessé. 
Az irodalmi és zenei mű annak ellenére is találkozik egymással, hogy a 
történet helyére jellemző hangszerelési és hangzási megoldásokat el
kerülte a szerző. A mű zenei részének közreműködői a magyar 
könnyűzenei élet azon új generációjának meghatározó tagjai, akik tu
dásukkal, elhivatottságukkal, őszinteségükkel új távlatokat nyithatnak 
a múltban beszűkült, sokszor belterjes hazai zenei produkcióknak.
A “Gáz” nemzetközi összehasonlításban is eredeti kezdeményezésnek 
tekinthető. “A regényt átéled iljra meg újra -  ahogy a zene elrepít a 
képzeleten túlra. Álom a valóságban -  valóság a z álmokban.

M ajorMihály
a Soproni Panoráma Rádió zenei szerkesztője
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MŰVELŐDÉS -  KULTŰÉá
M e g h í v ó

A Művelődési Ház kamaratermében 
1998. április 15-én,

(húsvét utáni szerdán!), 18 órakor

EGYHÁZZENEI ÁHÍTATOT

tartunk vendég zenészek és szólisták 
közreműködésével. A belépés ingyenes. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Aszódi Baptista Gyülekezet

ISKOLAI PROGRAMOK 
ÁPRILISBAN

Csengey Gusztáv Általános Iskola
1- én Tréfás nap -  Kifutó című műsorral, rongyosbállal
2- án Első osztályosok beíratása 8 órától 18 óráig
3- án Első osztályosok beíratása 8 órától 15 óráig 
6-án Emléktúra Isaszegre
6-14. Tavaszi szünet 
15-én Első tanítási nap
17-én Kazinczy -  szép magyar beszéd megyei területi versenye 

iskolánkban
2. sz. Általános Iskola április havi programja
2-án részvétel a Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti 

Szakközépiskola által meghirdetett történelmi 
vetélkedőn.

2- 3-án az első osztályosok beíratása.
3- án “NYUSZI” disco
4- én tantestületi, családi kirándulás Dobogókőre
4 -15-ig Tavaszi szünet
15- én nevelési értekezlet. Téma: az iskolai házirend.
16- án a tavaszi szünet utáni első tanításai nap.
21- én fogadóóra
22- én A Föld Napja 
30-án családi sportnap
A magyar nyelv hete programja:

Kazinczy szép kiejtési verseny 
Helyesírási verseny.

Környezetvédő csoport:
pedagógus sírok rendbetétele a temetőben.

SÜSJSMGM3SS!SSSI3M3MSMSM5M3S&SMSMBM3SSMSÍÜMSSSISMSMSMSMSM0MSMSMSMSJSMSÍ8MSMSMSÍI

Köszönet
A Városi Könyvtár köszönetét fejezi ki azoknak az aszó
di polgároknak, akik saját könyveiket ajándékozták a 
könyvtár állományának gyarapítására:
Angyal Attiláné, Bacsa Imre, Dr. Bucholcz László, Frajna 
Miklós, Hónig Antal, Dr. Rácz Zoltán, Szabó Imréné.
A könyvtár dísznövényekkel is gazdagodott márciusban 
Márton Gábor, Szalóki István, Mudris László és Szilágyi 
András családjának jóvoltából.
Köszönjük, hogy velünk együtt magukénak érzik a város 
könyvtárát!

Figyelem!
1998. április 6-11-ig a Városi Könyvtárban nyitvatartási 
időben rongyos könyvvásárt rendezünk.

15 éves az Aszódi Kamarateátrum
A Kamarateátrum arcai -  Arcok teátruma

- fotókiállítás megnyitó az Aszódi Kamarateátrum 15 éves 
évfordulója alkalmából - 
április 3-án, 17.30 órakor 

a Vécsey Károly Helyőrségi Klubban.

Az Aszódi Kamarateátrum előadásai
Alexandre Dumas - Jean Paul Sartré:

Kean, a színész 
három felvonásos vígjáték

Előadások:
április 3-19-00 óra Bemutató (zártkörű) 
április 4.19.00 óra Bemutató (nyilvános) 
április 6 .19 00 óra előadás Belépőjegy ára: 150,- Ft 
április 19.19-00 óra Díszelőadás a 40 éves Bölcsőde 

javára.
Belépőjegyára: 150,-Ft

Előadások helyszínei: Vécsey Károly Helyőrségi Klub

Hírharang -  Ünnepi készülődés a Bölcsődében
Szinte nincs olyan hónap, hogy ne gyújtanánk gyertyát valamelyik kisgyermek születésnapját ünnepelve. Ilyenkor kis korona kerül az ünnepelt 

tejére, és a taps a puszi csak az övé! Boldogan kínálgatja társait, és büszke arra, hogy nagyfiú lett.
Április hónapban egy különleges születésnapra készülünk! A bölcsődénk lesz 40 éves! 40 év! De sok történés, élmény és emlék fér bele! 

Mi a bölcsőde jelenlegi dolgozói szeretnénk méltóan megszervezni ezt az emléknapot.
Kedves Aszódiak! Volt bölcsődések, régi dolgozók! Osztozzatok ünneplésünkben!

A bölcsőde 40 éves jubileumi ünnepsége 1998. IV. 18-án 10 órakor lesz. 
Hely: Városi Bölcsőde Aszód, Petőfi u. 13.

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!
Kovács Ferencné bölcsőde vezető
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OLVASÓINK ÍRTÁK
A lehetőség kapuja

Őszinte figyelemmel és lelkesedéssel olvasom Asztalos Tamás írásait, 
melyek Aszód város múltjáról, jelenéről, jövőjéről íródnak. Örömmel 
tölt el, van a városunkban valaki, aki hozzáértéssel, lelkes tenni- 
akarással, ízlésformáló és értékorientáló erővel telített cikkeivel 
igyekszik ráébreszteni polgárainkat arra, megvan a lehetősége Aszód
nak, hogy egy esztétikus, igazi kisvárosi hangulatú településsé alakul
junk.
Ennek pedig sokkal nagyobb a jelentősége mint ahogy azt a felületes 
szemlélő gondolná. A városkép a mindennapi érzéseinket, hangulata
inkat befolyásolja, meghatározza. Lehet bánkódnunk azon a tényen, 
amit a politikai játszmákon az elmúlt évtizedekben veszítettünk, 
hosszú ideig egy helyben topogtunk, de nem jutunk előre általa. Min
den településnek van egy sajátos arculata, ami földrajzi, történelmi, 
építészeti adottságainak sajátja. A jelen helyzetünkben nem tűnik 
erőltetettnek az a megállapítás, hogy ez a fajta érintetlensége a váro
sunknak most előnyére fordítható. Ha asztalos tamási gondolkodás- 
móddal a múlt építészeti egységeit, emlékeit szervesen kötjük össze a 
ma létesülő építészeti alkotásokkal, akkor dimbes-dombos kisváro
sunk egy üde színfoltja lesz térségünknek.
Átgondolt lépésekkel nem is kell a távoli jövőben gondolkodnunk 
hogy ez így legyen. Adottságaink s az Evangélikus Egyház Gimnáziu
mának és környékének kibontakozást sejtető arculata optimizmussal 
töltenek el.
A magam részéről nagyszerű ötletnek tartom a kapu áthelyezését a jel
zett helyre. Nap mint nap arra járok amikor oviba kísérem a kisfiam. 
Felüdülés és gondolatok ébresztője számomra ez az út. Ebben az álla
potában is megkapó, bármelyik napszakban, vagy évszakban is szem
lélem. De belül érzem, több van benne, sokkal többet nyújthat ez az 
értékes terület nekünk itt lakóknak és az idelátogatóknak, ha értő 
gonddal, avatott kézzel nyúlnak hozzá, mint a jelenlegi állapotában. 
Nem csak képletesen szólva, kapu nyílhat egy olyan tendenciának, 
ami irányadó lenne Aszód más városrészeire is.
Ez az út Tamás gondolatmenetét követve, valóban századokat köt 
össze. A dombtetőre felkapaszkodva két év múlva a szemlélődőt már a 
XXI század épületei fogadják. Olyan ez a terület, mintha előszobája 
lenne az új évezrednek. Méltóképpen kellene tükröznie a múlt és jelen 
és jövő találkozását. Nagyszerű alkalom egy igazi érték és mértékadó 
alkotás létrehozására.
Számomra erős szimbolikával telített városrész ez, amelynek külső 
megjelenésével ki kellene fejeznie mindazt a gondolatiságot, amit ez 
az egész területi komplexum sugároz magából. A helyszín jellege min
denképen megkívánná a jelenlegi beton járdalapokból készült lépcső
sor kicserélését, egy állandóságot, biztonságot sugalló burkolóanyag
ból készült, fakorláttal határolt lépcsővel. Ennek a lépcsőnek nem 
csak egy építészeti műtárgynak kellene lennie, ami lehetővé teszi, 
hogy emberek több-kevesebb biztonsággal feljussanak a dombtetőre. 
Sokkal több annál! Erre a lépcsőre generációk fognak emlékezni, akik 
nap, mint nap megteszik ezt a fel-levezető utat. Közelről s távolról ér
kező diákok. De itt halad mindenki, aki gyalogosan - ilyen olyan indít
tatásból -  erre a városrészre igyekszik.
A kastély sarkánál megállva látom magam előtt a Tamás által felállí
tandó Podmaniczky kaput. Áthaladva alatta rálépünk a színben, alak
jában harmonikusan illeszkedő lépcsőre, melyet közrefognak a méltó
ságteljes gesztenyefák. Nem egy leküzdendő akadály előtt állok, ha
nem esztétikumával vonzó, hívogató, szemlélődésre is inspiráló em
berközeli művön teszem meg utam.
Bízom benne, nem ábrándozásnak tűnő gondolatok ezek. Abban bí
zom, talán másokat is gondolatokra motivál, mint ahogy tette velem 
Tamás írása.
Véleményem szerint a lehetőség kapujában állunk. Tamás nyitogatja. 
Lépjünk be rajta minél előbb, minél többen!

Budai András

Újságunk múlt havi számában tájékoztatnak “a vasúti menetrendé" aszó
di forgalmáról. Arról, hogy naponta 79-80 személyszállító vonat érkezik -  
illetve indul.
Köszönjük szépen, szükséges.
Ebből adódik az, hogy naponta (nem tudom) talán többezer személy száll 
fel illetve le a vonatokról. Tehát számottevő a vonatra várakozók, utazók 
száma, a váróterem és az ott működő italárusító üzem forgalma. 
Természetes, hogy az emberi szükségletek elvégzését ezen időben is ki 
kell elégíteni, mondjuk vécére kell menni.
De hová?
Ugyan a vécéhelyiségek jelölve vannak, de zárva, oda belépni nem lehet. 
Tájékoztató nincs, hogy oda hogy lehet bejutni. Utólag megtudtam, hogy 
a kulcs a forgalmi irodában megkapható. Az ajtóról a kiírást letépik. Mé
regből.
Igen. Sürgős esetben mire a kulcs megkapható, nem írom le, hogy mi tör
ténhet.
Javasolom, hogy napközben világos időben, mivel a forgalom nagy több
sége akkor van, legyen nyitva a helyiség.
Tudom a zárás okát is. Összetörik, eltulajdonítják a berendezést. Azon
ban ez a bezárási mód nem megoldás, mert az utasok nagy része, több
sége becsületes és kulturált, és ilyen módon veszi, venné igénybe a MÁV 
szolgáltatásait.
Ha valakinek jobb ötlete, gondolata van, adja át az aszódi állomás veze
tőjének.

Szükséges és jó volna, ha Aszód város főutcájának, terének a központi 
részén is volna ilyen célra használatos helyiség. Nem bezárva. A városi 
rang ezt is megkövetelné. Megépítését, üzemben tartását, takarítását 
meg lehet oldani. Akarni kell!

A megszépült, megépült művelődési épületen előzőén volt a város egyik 
fiáról egy táblácska (Csengey Gusztáv). Utcát, iskolát is elneveztek róla. 
Most hol van ez a tábla? Eddig miért nem került vissza a régi helyére? 
Összetört, elveszett, figyelmetlenség áldozata lett? Vagy máshol van el
helyezve?

Körösi József

Igazán jó...
... érzés, ha az ember valahol vásárol és emberségesen szol
gálják ki. Úgyis szokták mondani, hogy nem csak árut kap, 
de mellé még mást is, egy pici szeretetet, illetve megértést.
Ez az érzés válik valóra ha a vásárló betér a lakótelepi hús
boltba, ahol a sokak által ismert János (Berényi János) a tőle 
megszokott nyugodt, sosem ideges, szakmájához kiválóan 
értő módon, szinte már majdnem mindenki ízlését ismerve 
adja oda a kért húsféleséget.
Ez a fiatalember a GALGAHÚS Kft. aszódi boltjának a veze
tője, nem csak jó szakember, de becsületes is a javából, már 
volt rá példa, hogy úgy szaladt a vevő után, mert az ott felej
tette a pénztárcáját.
Örvendetes, hogy van Aszódnak vágóhídja is, innen látják el 
állandóan friss hússal a húsboltot.
Mint a kft. vezetője Hrencsár Pál elmondta, hetiprogram sze
rint működik a vágóhíd, mely napon veszik át az élő állato
kat, és mikor vágnak sertést ill. marhát.
Mindez amit leírtam, mindenki számára örvendetes, és főleg 
akkor, amikor vissza gondolunk arra, hogy volt olyan idő
szak, amikor a lakótelepi boltban csak szerdán és pénteken
ként várhattuk a húst.

Seregélyesi János
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Ism ét terjedőben  a TBC!!
Az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 

Főigazgató Főorvosa megküldte a tuberkulosis világnap 
III. 24. alkalmából a gümőkórral kapcsolatos ismeretter
jesztő anyagot abból a célból, hogy újságban közzé te
gyük, hogy nagyobb nyilvánosságot kapjon ez az egyre 
jobban terjedő fertőző betegség.

Száztizenhat évvel a tbc kórokozójának felfedezése 
után a tuberkulózis ma is világméretű probléma. A Föl
dünkön élő minden harmadik ember fertőződött tbc-vel. 
A hatásos gyógykezelés lehetősége ellenére évente 3 mil
lió ember hal meg tuberkulózisban. A betegség elsősor
ban a harmadik világ népességét sújtja, de a fejlett orszá
gokban élő emberek is ki vannak téve a fertőzésnek. Ha
zánkban több éve nem csökken a megbetegedések száma 
-  évente 4300 körüli az új tbc-s beteg. Szükség van a ko
rábbi hatásos módszerek (szűrővizsgálat, BCG oltás) kö
vetkezetes alkalmazására. Az újabb fertőzések megelőzé
sének feltétele a betegek eredményes kezelése.

Koch Róbert 1882. március 24-én Berlinben tartott elő
adásán ismertette a tbc kórokozójának -  a később róla el
nevezett Koch bacilusnak -  a felfedezését, az Egészség- 
ügyi Világszervezet kezdeményezésére ezen a napon min
denütt a tuberkulózisra irányul a társadalom figyelme.

A tbc egy évszázaddal ezelőtt egész családokat irtott ki 
Angliában, Németországban és nálunk is -  joggal nevez
ték az angolszász országokban a “Nagy Gyilkosának. A 
XX század közepén felfedezett hatásos gyógyszereknek 
és a betegek felkutatására irányuló tömeges szűrővizsgá
latoknak köszönhetően az egykor oly sok halálos áldoza
tot követelő betegség az 1970-es évek elejére a legtöbb 
civilizált országban jelentősen visszaszorult. Derülátó 
előrejelzések már a tuberkulózis teljes felszámolásának a 
lehetőségét vetítették a belátható jövőbe.

Az 1980-as évek közepétől kezdve az események rácá
foltak ezekre az optimista jóslatokra. Először az Egyesült 
Államokban majd a legtöbb európai országban -  így ha
zánkban is -  megfordult a járvány kedvező iránya. Évről- 
évre többen betegedtek meg tbc-ben.

Először is a fejlődő országokban, Ázsiában, Afrikában, 
Latin-Amerikában, -  ahol a világ lakosságának túlnyomó 
többsége él -  nem következett be a járvány csökkenése. 
Tovább súlyosbitotta a helyeztet, hogy Közép-Afrikában, 
Délkelet-ÁzsiáÉan igen sokan fertőződtek HÍV vírussal, 
ezért sok a HIV-tbc kombinált fertőzés.

A másik jelentős tényező, hogy az elmúlt évtizedekben 
jelentősen megnőtt a migráció. Háború és éhség sújtotta 
területekről százezrek kerestek menedéket békésebb és 
jobb módú vidékeken - és vitték magukkal a tuberkuló
zist. Nyugat-Európa országaiban elsősorban ennek követ
keztében szaporodott meg a tbc-s betegek száma. Egy to

vábbi ok -  és ez részben hazánkra is jellemző hogy a 
tbc járvány visszaszorulása és az ezt hangoztató örömteli 
híradások következtében lazultak a korábbi hatásos intéz
kedések. Egyre többen maradtak el a szűrővizsgálatokról 
(ebben némileg ludas a sajtó is, amikor a vizsgálatok kö
telező jellegét, az elmaradók büntetését a személyiségi 
jogok megsértésének minősítették). A siker bűvöletében 
már az orvosok sem a régi határozottsággal, energiával 
törekedtek a betegek környezetében élő fertőzöttek felku
tatására, kezelésbe vételére.

A korábbi szocialista országokban a rendszerváltással 
járó szociális és megélhetési nehézségek, az életmódvál
tás és a sokakat fenyegető létbizonytalanság is szerepet 
játszott abban, hogy a már-már megoldottnak tekintett tu
berkulózis ismét aktuális kérdéssé vált.

Az Egészségügyi Világszervezet szakértői a világmére
tű tbc problémát igen súlyosnak tartják, a világ népessé
gének mintegy egyharmada fertőzött. Az összes fertőző 
betegség közül a tbc okozza a legtöbb halálozást -  nap
jainkban évente legalább 3 millió ember hal meg tuber
kulózisban. Ez a szám még tragikusabb, ha figyelembe 
vesszük, hogy ezeknek túlnyomó többségét meg lehetett 
volna gyógyítani, mivel a tbc-re hatásos gyógyszereink 
vannak.

Magyarországon a tbc helyzet három évtizeden át tartó 
látványos javulása 1990-ben állt meg. Több lett a súlyos, 
elhanyagolt állapotban felfedezett beteg -  ez kétségtele
nül a szűrővizsgálati “fegyelem” lazulásával függ össze. 
Kedvező, hogy a gyermekkori megbetegedések nem sza
porodtak -  ez elsősorban az újszülöttek csaknem 100%- 
os BCG oltásának köszönhető.

A tbc-s fertőzésnek mindenki ki van téve -  még ha nem 
is egyenlő mértékben. A legbiztosabb védelem a fertőzés 
forrásának, a beteg embernek a meggyógyítása. Az 
Egészségügyi Világszervezet ezért is irányítja a figyel
met az 1998. évi “Tuberkulózis Világnapion elsősorban 
a hatásos és eredményes gyógykezelés új módszereire.

A kulcskérdés az, hogy a beteg rendszeresen és elegen
dő ideig (ez több hónap!) valóban bevegye minden előírt 
gyógyszerét.

Tények a tuberkulózisról
-  Ebben az évben többen fognak meghalni tbc-ben 

mint bármikor a történelem folyamán
-  Tbc-ben többen halnak meg mint bármelyik más fer

tőző betegségben
-  Csaknem minden tbc-s halálesetet meg lehetne előzni
-  Magyarországon évente több mint 4000 új tbc-s bete

get fedeznek fel és ez a szám évek óta változatlan
-A  szűrővizsgálatok elmaradása miatt sok beteget sú

lyosan fertőző, elhanyagolt állapotban fedeznek fel
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-  A tbc fertőző betegség -  a beteg ember köhögése, kö- 
pete, tüsszentése által terjed (“cseppfertőzés”)

-  A világ népességének egyharmada tbc-vel fertőzött 
-E g y  kezeletlen tbc-s beteg évente 10-15 másik em

bert fertőz meg
-  A “rezisztens” tbc-re már nem hatnak a gyógyszerek:

a világon mintegy 50 millió ilyen beteg van 
-  A “rezisztens” tuberkulózis a nem megfelelően vég

zett kezelés következménye 
-A z  “ellenőrzött” kezelés biztosítja a gyógyulást, 

megelőzi a betegség kiújulását és a “rezisztens” tu
berkulózis kialakulását.

A Tüdőbeteggondozó Intézet működési területéhez tar- Az aszódi Tüdőgondozóban 1998-as évi tüdőszűrés idő 

tozó 11 község + Aszód városban az 1997-es évben szinte pontja: 
megduplázódott a tbc-s betegek száma. Itt szeretném meg
ragadni az alkalmat és felhívni a figyelmet arra, hogy a la
kosság a saját érdekében minél nagyobb számban jelenjen 
meg az 1998-as tüdőszűrésen.
Nemcsak a gümőkóros megbetegedéseket szűrjük ki, ha
nem a tüdődaganatban szenvedő betegeket is. Sajnos a tü
dődaganatban szenvedő betegek száma is megduplázódott!!

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

Á p rilis  2 7 - tő l m á ju s  2 8 -ig :

12.00 -17 .00  
8.00- 12.00 

8.00- 12.00 

8.00- 12.00

Pénteken szűrés nincs!!!
Dr. M n é  Dr. M a k a y J o lá n  

in t .  vez. fő o rv o s ,

Gyermekorvosi Szakrendelés
Kossuth L. u. 84. (400-032)

hétfő 7.30-11.30
kedd 12.00-14.00

délelőtt iskolai tanulók
szűrése

szerda 12.00-14.00
10.00 -  12.00 között

gyermek egészségvédelmi 
szaktanácsadás 

csütörtök 7.30-10.30 
péntek 7.30-10.30 
Este 19-20.00 óra között nagyon sür
gős esetben betegeket fogad dr. Hor
váth Anna a lakásán (Malom köz 16. 
-  400-447), ám ez nem a rendelési 
idő meghosszabbítása!

Védőnői tanácsadás
Kossuth L. u. 84. (400-032)

minden hétfőn
13- 14.00 Gregusné Darnyik Tünde
14- 15.00 Papp Józsefné
minden szerdán 
8-10.00 szaktanácsadás 

terhes anyáknak

Kedves Olvasók!
Amikor az Aszódi Tükör 4., áprilisi számát veszik a 

kezükbe, akkor ismét tapasztalhatják, hogy a Szer- 
kesztó'ség a Város közéletének minden rezdüléséről 
tájékoztatni kívánja a lakosságot. Nem rajtunk múlik, 
hogy több fontos esemény megrendezéséről nem adha
tunk időben tájékoztatást. Ennek oka egyszerűen az, 
hogy személyes megkeresésünk ellenére sem adják le 
időben az illetékesek az információt.

Más gondokkal is küszködünk. A lap terjedelme kor
látozott, mindössze 16 oldal, amelyből 1-2 oldal hirde
tés. Ez utóbbiak bevételéről nem mondhatunk le, hi
szen a városi támogatás, valamint az előfizetőktől, az 
újságot megvásárlóktól befolyt pénz éppen hogy elegen
dő a rendszeres megjelenéshez. Ezért is kellett a lap 
árát megemelni, ami még így is — ha gazdag informáci
óját és tudósításait vesszük figyelembe -  igen olcsó. 
Sajnos többen nem újították meg előfizetésüket, az 
áruspéldányokat is kevesebben veszik, ezért a példány
számot kénytelenek vagyunk százzal csökkenteni.

Elnézést kell kérni azoktól, akik gondolataikról, 
környezetükről, közösségükről részletes, bő leírást, is
mertetést küldenek és ezeket nem minden esetben 
tesszük közzé, vagy csak részleteket helyezünk el a 
lapban. Megértésüket kérem, mivel a lap terjedelmét 
-  a közölt okok miatt -  nem bővíthetjük, csak az olda
lanként elhelyezett több betűvel növelhetjük a tartal
mat, ennek viszont határt szab az olvashatóság.

Mindazonáltal továbbra is kérünk mindenkit, hogy 
híreivel, írásaival segítse az újság megjelenését.

Akik előfizetni szándékoznak erre az esztendőre, 
visszamenőleg biztosítjuk részükre az eddig megjelent 
számokat. (Előfizetés a Városi Könyvtárban, nyitva
tartási időben!)

E lő fize té sü k k e l, az A szó d i T ük ör fo ly a m a to s  
m eg v á sá r lá sá v a l se g íts é k  e lő  v á ro su n k  ú jság já 
n ak  m eg je len ésé t!

Szerk.
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A gvjermektertásfcíj mc5c1ó1c$crcsc
Mikor, milyen feltételekkel igényelhető:
A gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, 
ha a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatával már meg
állapította, a tartásdíj behajtása átmenetileg lehetetlen és 
a gyermeket gondozó személy nem képes a gyermek ré
szére a szükséges tartást nyújtani, feltéve, ha a gondozó 
családban az egy főre eső jövedelem összege nem éri el 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a háromszoro
sát (azaz 41.100 Ft-ot).
A gyámhivatal a tartásdíj behajthatatlanságát a tartásdíj 
fizetésére kötelezett személy rendszeres jövedelmére ve
zetett eredménytelen végrehajtást követően állapítja meg. 
Nincs helye a gyermektartásdíj megelőlegezésének, ha a 
kötelezett
a) sorkatonai szolgálatának idejét tölti,
b) külföldi tartózkodási helye ismeretlen, vagy lakóhelye 

olyan államban van, ahol a tartásdíj érvényesítésére 
nincs nemzetközi szerződés és viszonosság sem áll 
fenn,

c) a jogosulttal közös háztartásban él, 
továbbá
a) ha az eljárás során a gyámhivatal azt állapítja meg, 

hogy a megelőlegezett gyermektartásdíj megtérülésére 
nincs remény,

b) lejárt gyermektartásdíj esetén.
A kérelmezőnek a gyermektartásdíj igénylésekor kérel
mében nyilatkoznia kell, hogy nem áll fenn kizáró ok (a 
fent felsoroltak valamelyike), továbbá meg kell jelölnie 
azokat az okokat és tényeket, amelyek a kérelmet meg
alapozzák.
A kérelemhez csatolni kell:

hónapra visszamenőleg (közös költség, közüzemi díj, 
hiteltörlesztés, lakbér, albérleti díj, albérleti szerződés, 
lakáshasználati díj)

Kezdeményezni ott kell, ahol a bíróság megállapította a 
gyerektartásdíjat és bíróság értesíti a lakhely szerinti ille
tékes végrehajtót.
A gyámhivatal a bíróság által a tartásdíj megfizetésére 
kötelező határozatában megállapított összeget, százalé
kos marasztalás esetében az alapösszeget előlegezi meg. 
A gyámhivatal a bíróság által meghatározott összegnél 
alacsonyabb összeget akkor állapíthat meg, ha a gyermek 
tartását a gondozó szülő részben biztosítani tudja. A meg
előlegezett összeg ebben az esetben sem lehet kevesebb a 
bíróság által megállapított összeg 50%-ánál.
Ha a gyermektartásdíj megelőlegezését jogerősen megál
lapítják, folyósítása a kérelem benyújtásától esedékes.
A folyósítás időtartama az alapul szolgáló ok előrelátható 
fennállásáig, legfeljebb azonban —a megelőlegezett 
összeg első ízben történő kifizetésétől számított -  3 évig 
tart. Indokolt esetben a megelőlegezés ismét elrendelhe
tő.
A gyámhivatal hivatalból, vagy a külön jogszabályban 
meghatározott szervek és személyek értesítése alapján a 
gyermektartásdíj folyósítását -  legfeljebb 6 hónapra -  
felfüggeszti, ha
a) a kérelmezőnek a körülményeiben változás követke

zett be,
b) a kötelezett a kérelmező részére közvetlenül fizet tar

tásdíjat,
c) a kötelezett rendszeres jövedelmére, illetve az egyéb 

vagyonára vezetett végrehajtás eredménnyel jár,
-  a  ta r tá sd íja t m e g á lla p ító  b író sá g i h a tá ro za to t,

-  a  ta rtá sd íj b e h a jtá sá t (v é g re h a jtá sá t)  k e z d e m é n y e z ő  ira 

to t,

-  a  b e h a jtá s  e re d m é n y é t ig a zo ló  ira to t,

-  jö v e d e le m n y ila tk o z a to t,

d ) a  g y e rm e k  n a g y k o rú v á  v á lt és ta n u lm á n y o k a t n em  

fo ly ta t,

e) a  g y e rm ek  m u n k a v é g z é sse l já ró  te v é k e n y sé g é rt re n d 

s z e re s jö v e d e lm e t kap ,

f) a  g y e rm e k e t a g y á m h iv a ta l á tm en e ti n e v e lé sb e  v e tte ,

- j ö v e d e lm e t  te rh e lő  v is sz a té rő  k ia d á so k  ig a z o lá sa it -  6 g) a  n ag y k o rú  a  ta n u lm á n y á t a b b ah ag y ta , v ag y  b e fe jez te .

Kedves Aszódi Tanárok,
Szülők és Felnőttek!

A zsidó temető műemlék-jellegű együttesét 1996. augusztusában ad

tuk át. A műemléki rekonstrukciót a Területfejlesztési Minisztérium 

Kós Károly Díjjal, a Város- és Faluvédők Országos Szövetsége 

Podmaniczky-díjjal ismerte el. Az eltelt majd két év alatt, azonban 

több rongálást tapasztaltam. Két ízben a rendőrséget is ki kellett hív-

szögekkel fölerősített sírkőtöredékeket, beletörtek valamilyen vasat a 

mauzóleum zárába, letörték a kapu kilincsét etc.

Elég nagy feladat a temetőt folyamatosan gondozni, a mauzóleum 

éves épiilet-karbantartását elvégezni, az ehhez szükséges pénzt előte

remteni, úgyhogy abszolút nem hiányoznak a rongáló gyerekek. 

Kérem Önöket, vigyázzunk közösen Aszód épített örökségére! Minden 

lepiszkált stukkóval, összefirkált fallal, földöntött sírkővel a mi éle

tünk válik szegényebbé!

Aki pedig a mauzóleumot szeretné belülről is látni, kérem jelezze szán-
nőm.

A temetőt elsősorban kiskorú gyerekek rongálják, akikben még nem 
alakult ki az értékek megóvásának igénye.

Bicikliszlalom és egyéb veszélyes játék közben 100-150 éves, restau

rált köveket löktek föl. Szándékosan letördelték a falra kovácsoltvas

dékát a 400-014-es telefonon, a Múzeumban. Egyeztetést követően 

bárkinek kinyitom az épületet.

Köszönöm!

Asztalos Tamás 

m úzeum igazgató
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SPO R T # 1  SPO R T

Sikereink a sportban...
(Petőfi S . G  imn. és Gépészeti Szakközépiskola)

SPO RT

- A  MH. Bp. Helyőrségparancsnokság által rendezett városi mezei 

futócsapatversenyt s a velejáró serleget a Gimnázium csapata 

nyerte.

Legeredményesebb versenyzők: Kiss Gábor (9/D) és Ruzsinszki

Márta (10/A) voltak.

-  Budapesten a “Csúcsfutás a Gellérthegyre” -  futóversenyen a kö

zépiskolás fiúk között (közel 200 induló) Kiss Gábor a 7. helyen 
végzett. Részt vettek a versenyen: Tóth M. Balázs (Vili Tóth A. Pé-

Vil.: Kg8, Vc2, Bc4, Bh5, He2, 
Hf8, Fhl,
gyalog: b3 (8 figura)

Sőt.: Kd5, Vf4, Bel, Bf3, Hg2, 
Hg5, Fe5
gyalog: d5, e5, f5, g5, h3 (12 
figura)

A megfejtéseket ápr. 20-ig kérjük 
elküldeni: Fóthy László, Iklad, 

Ötikerház 1. sz. címre.
Előző feladványunk megfejtésének kulcslépése: Vh5-f3ü 
Négy megfejtés érkezett, s ebből csak egy a helyes! Nehéz 
volt?

Szakosztályi hírek:
Egy jószívű szponzor szekrényt adományozott a 
Szakosztálynak, így hát -  némi kis rendbetétel után -  
eszközeink méltó helyre kerülnek rövidesen.
Nem igazán megy az idén a csapatnak. Ezúttal is „ruha”: 
Aszód -  D. haraszti 2:8
(az előző bajnokságban mi „vertük” őket ilyen arányban!) 
Aszód -  Szentendre 5:5
Még három forduló van hátra, ebből 2-t idegenben, 1 -et 
pedig itthon játszik a csapat.

tér (X.), Huszár Dávid, valamint Konkoly Adrienn, Mezei Mariann, 

Kovacsik Zsuzsanna.

-  A leány tornászcsapat az országos területi döntőn Szolnok csapata 

mögött a II helyen végzett -  így az ország legjobb 12 csapata közé 

került. Az országos döntő Budapesten lesz.

Gratulálunk az eredményesen szereplő sportolóknak és felkészítő ta
náraiknak.

J. K.

A sakk története
A Tükör egy korábbi számában “A sakk legendája” címmel mesét mond
tunk a sakk “feltalálójáról" -  a szakadt gatyájú pásztorfiúról. Most ko
molyra fordítjuk a szót és az egyetemes sakk történetéről írunk, nagyon 
kivonatosan, inkább csak a kuriózumokat említve meg.
A sakk eredete -  mint azt hivatkozott cikkünkben is írtuk - ködös múlt
ra tekint vissza. A tudós kutatók szorgalmas munkája alapján azonban 
el kell fogadnunk, hogy a sakk Indiában “keletkezett”. India nyugati ré
sze élénk kereskedelmi kapcsolatban volt Perzsiával (Irán), így hát ter
mészetes volt, hogy itt is megismerték a sakkot. Innen az arab birodal
mon keresztül terjedt tovább Európába, a spanyol hajósok jóvoltából.
A sakkjáték terjedésének mérföldkövei, néhány izgalmasabb eseménye: 
1497. A spanyol Lucena foglalja össze könyv formájában a szabályokat.

Salamancaban jelent meg ez a könyv, a legrégebbi sakk-könyv. 
1561. Megjelenik Ruy Lopez sakk-könyve -  ez időben őt tartották a vi

lág legjobb sakkozójának -  s benne a ma is helytálló ún. Spanyol 
megnyitás lépései: e4, e5 -  Hf3, Hc6-Fb5 stb.

1737. Párizs: Megjelenik Filippmo Stamma könyve 100 kombinációs 
játszma végállásával és 74 megnyitási változattal.

1748. Jelentős személyisége a sakk fejlődésének Andre Danican 
Philidor (1726-1795), aki mint karnagy és zeneszerző is közis
mert. Könyvet ú t és adott ki Londonban “A sakkjáték elemzése” 
címmel.

1769. Bemutatja sakkautomatáját a magyar Kempelen Farkas.
1851 Londonban megtartják az első nemzetközi sakkversenyt. Győzte

se a német Adolf Anderssen (1819-1879)
1857. New Yorkban is nemzetközi versenyt rendeznek, melyet az ame

rikai Paul Morphy (1837-1884) nyer meg.
1861. Bristolban használnak először sakk-órát.
1862. London, a második nemzetközi versenyt is Anderssen nyerte.

Matt 2 lépésben

A Közúti Közlekedés Rendőrhatósági igazgatásáról szóló 48/1997. (Vili 
26.) BM. rendelet 20 §. (1) bek. alapján mezőgazdasági vontatóval, las
sú járművel és e járművek által vontatott pótkocsival (eddig háromszög 
rendszámmal ellátott járművek) közúti forgalomban akkor vehet részt, 
ha azt nyilvántartásba vették, forgalmi engedéllyel, valamint érvényes 
rendszámtáblája van.
Az összes lassú járművet, amely eddig háromszög rendszámmal volt el
látva, valamint azokat, amelyek még ilyennel sem voltak ellátva nyilván
tartásba kell venni, forgalmi engedéllyel kell ellátni, valamint a gépko
csikhoz hasonló (hosszú, vagy kocka alakú rendszám-táblával) kell el
látni.
Kérjük a lakosságot, hogy 1998. április 1-től lakóhelye szerint illetékes 
rendőrhatóság közlekedésigazgatásán megjelenni szíveskedjenek. 
Amennyiben az igazolólapon műszaki érvényességi szerepel, úgy első 
lépésként a rendőrségre kell bejönni, amennyiben műszaki érvényes
ség nincs a járművön először a Közlekedésfelügyeletre kell menni.

Március havi rejtvényünkre csupán egy 
megfejtés érkezett:

Suchné Chugyik Ágnes -  Petőfi u. 7.
Részére a jutalomkönyvet kiküldtük.

Az érdektelenség miatt a további 
rejtvények közlésétől eltekintünk.

Lapzárta 
április 20-án!
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Figyelem! Lomtalanítás!
Értesítjük Aszód város lakosságát, hogy 1998. április 17- 

én és 18-án (péntek-szombat) lakossági lom talanítást tar
tunk.

A lomtalanítás kiterjed a háztartásban képződő hulladé
kokra.

Nem terjed ki a vállalkozásokból képződő hulladékokra, 
ilyenek a teherautó gumi, fémforgács, nagymennyiségű 
göngyöleg stb. anyagokra.

Kérjük a lakosságot, hogy a jelzett napokon a reggeli

órákban tegyék ki a háztartásban már nem használatos hul
ladékokat.

Az akkumulátorokat és fémeket szíveskedjenek elkülö
níteni.

Az évente megtartásra kerülő lomtalanítással szeretnénk 
elérni, hogy senki ne terhelje a környezetet oda nem illő 
hulladékokkal.

Tolmácsi Miklós 
Gamesz vezető

Aszód Város Önkormányzata \
pályázattal meghirdeti az 

Aszód, Kossuth L. u. 3. sz. alatt lévő

48 m2-es nem lakás célú bérlemény bérleti jogát -  
ideiglenes jelleggel -  az épület értékesítéséig.

Pályázati feltételek:
A pályázat benyújtásakor egy havi bérleti díjnak 

bánatpénz fizetendő meg, valamint 
a nem aszódi pályázónak 50.000,- Ft kaució.

A pályázat leadásának határideje:
A megjelenéstől számított két héten belül. 

A pályázat leadásának helye:
Városi Polgármesteri Hivatal 
2170 Aszód, Szabadság tér 9.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Aszód és a környező' települések (Bag, Domony, Iklad, Galgamácsa, 

Váckisújfalu, Kartal, Verseg) részére kialakított hétvégi és ünnepi ál

latorvosi ügyelet április havi beosztása az alábbiak szerint alakul: 

április 4-én 8 órától április 6-án 8 óráig 

Dr. Szőke Zsolt, Aszód, Baross u. 5., telefon: 06-20-566-529 

április 11-én 8 órától április 14-én 8 óráig 

Dr. Soós Endre, Aszód, Kossuth u. 51., telefon: 06-28-400-062 

április 18-án 8 órától április 20-án 8 óráig 

Dr. Németh Mihály, Aszód, Kossuth u. 62., telefon: 06-28-400-207 

április 25-én 8 órától április 27-én 8 óráig 

Dr. Márton János, Galgamácsa, Kiskút u. 3., telefon: 06-30-229-420

A Pest megyei Kéményseprő' Cserép kályhaépítő 
és Tüzeléstechnikai Önkormányzati Vállalat 
értesíti a lakosságot, hogy a 27/1996. (X. 30.) 
BM. sz. rendelet 3-7 §-a értelmében előírt köte
lező kéményseprési közszolgáltatás körébe ta r
tozó feladatokat a települési önkormányzat 
közigazgatási határain belül

1998 . m á r c iu s  3 -tó l  á p r i l i s  8 - ig

arcképes igazolvánnyal rendelkező dolgozók 
látják el, valamint díjat is szednek.

Kis példányszámú

meghívók, névjegyek, szórólapok
már másnapra!

S Z A K D O L G O Z A T O K
gépeléstől kötészetig

taÁSKSHK
SÜTOlMIÍiDM ISLiSEáginfáiSn
Képek szkennelése, lézernyomtatás. 

Beszámolók, tanulmányok gépelése, nyomtatása 
táblázatok, grafikonok, diagramok készítése

A sztalos Gabriella 2170 Aszód, Rákóczi u. 2 /a . 
Tel.: 06-20-673-672 Üzenet: 06-28 401 973  
Nyitva: hétfőtől péntekig 15-19 óra

A szó d o n  

a2 L a k ó te le p e n  

3 3  m  -e s  ü z le th e ly is é g  

( v irá g b o lt )  e la d ó .

T e l.:  0 6 -2 8 -4 0 1 -6 9 0 , 

0 6 -2 8 -4 3 9 -5 3 6  
___________ ________________

Feliratos bögrék rendelése. Nagyjózsefné 28401-156

150 nöl telek zöldövezetben eladó! Érd.: 06-20-712-701

Autómentés éjjel-nappal tavalyi áron! Segélyszolgálat, helyszíni javítás, gépkocsi 

tárolás. 06-30-403-479,06-28401-245

Eladó Aszód lakótelepen 1 db egyszobás teljesen felújított összkomfor

tos lakás. Érdeklődni: a 06-30-552-683 telefonon lehet.

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

\

y
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A kötelező magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény, amely mindenkit 
érint aki még nem múlt el 47 éves, lehetőséget teremt Önnek arra, hogy 
majdani nyugdíjának egy részéről önmaga gondoskodjon. Melyek is e 
rendszer előnyei?

M e l y e k  a m a g á n n y u g d í j p é n z t á r a k  e l ő n y e i ?
-  Nem jelent többletfizetést
Ha Ön belép egy magánnyugdíjpénztárba, semmivel sem fizet több 
nyugdíjjárulékot, mint eddig, csupán annyi történik, hogy bérének 6-8 
százalékát TB helyett a pénztárba utalja át.
-  A nagyobb nyugdíj lehetősége
Az egyéni számlára befizetett összeg egyben befektetés is. A pénztár az 
összegyűjtött jelentős tőkét kedvező feltételek mellett gyarapítja, de ki
zárólag a törvény által megszabott szigorú keretek között. így amellett, 
hogy a befizetések megőrzik reálértéküket, a jóváírt hozamok révén nö
vekedhet a tőke.
-  Névre szóló egyéni számla
Befizetéseit névre szóló, egyéni számlán tartják nyilván, a hozamokat is 
itt írják jóvá. Ön ehhez a hozamokkal megnövelt összeghez jut hozzá 
nyugdíjas korában. Egyéni számlájáról pedig bármikor naprakész felvilá
gosítást kaphat akár telefonon is.
-  Örökölhetőség

A magánnyugdíjpénztári számlán lévő összeg -  és bizonyos esetekben 
a folyósított szolgáltatás is -  örökölhető. A befizetett pénz tehát -  a fel- 
osztó-kirovó rendszerrel ellentétben -  nem vész el, ha a pénztári tag a 
nyugdíjazása előtt elhunyna.
-  Garanciák
A pénztártag egyéni számláján lévő összegre (és az ennek alapján 
megállapított nyugdíjszolgáltatásra) a Pénztárak Garancia Alapja vállal 
kezességet, amely mögött viszont az állami költségvetés áll.
-  Visszatérési lehetőség a TB rendszerbe
Ha Ön a magánnyugdíjpénztári rendszert választotta, de később meg
gondolja magát, 2000. december 31-ig egy alkalommal visszaléphet a 
hagyományos TB rendszerbe.
-T ö b b fé le  nyugdíjszolgáltatás
Nyugdíjazáskor Ón négyféle életjáradékból választhat, sőt meghatáro
zott feltételek teljesülése esetén egy összegben is felveheti az egyéni
számláján lévő pénzt.

Ezeket az előnyöket valamennyi nyugdíjpénztár biztosítja Önnek. Mi 
mégis arról szeretnénk meggyőzni Önt, hogy az OTP Magánnyugdíj
pénztárt válassza. Hogy melyek az érveink? Legközelebb erről szólunk. 
Örök fiatalságot nem adhatunk, de fiatalos öregséget igen!

Előtérben a biztos háttér
OTP Bank A szód i F iók, K ossu th  L. u. 42-44. 
Tel.: 28/400-076, fax: 400-133

m
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A kötelező magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény lehetővé te
szi Önnek, hogy nyugdíjjáruléka egy részét magánnyugdíjpénztárba fi
zesse, ahol pénze névre szóló számlán gyarapodik egészen addig, 
míg elérkeznek a megérdemelt pihenés évei. Amióta a törvény életbe 
lépett, számos magánnyugdíjpénztár alakult, amelyekből szabadon vá
laszthat. Mi arról szeretnénk meggyőzni Önt, hogy az OTP Magánnyug
díjpénztárt válassza, és erre természetesen érveket is felsorolunk.

Mi é r t  é r d e m e s  c s a t l a k o z n i  a z  OTP M a g á n 
n y u g d í j p é n z t á r h o z ?
Az OTP Bank Rt. már régóta működtet önkéntes nyugdíjpénztárakat, 
és magánnyugdíjpénztár alapítására is elsőként kapott engedélyt. 
Az OTP Magánnyugdíjpénztár hátterét az egyik legstabilabb és legmeg
bízhatóbb pénzügyi csoport, az OTP Bankcsoport biztosítja.
Az OTP Magánnyugdíjpénztárnak azonban nem a biztonság az egyetlen 
erénye. Az OTP Bank önkéntes nyugdíjpénztárainál elért kimagasló ho
zamok azt jelzik, hogy az OTP Magánnyugdíjpénztár tagjainak pénze jó 
kezekben lesz. Az OTP Magánnyugdíjpénztár abban is valószínűleg ha
sonlítani fog az önkéntes pénztárakra, hogy a magas taglétszám követ
keztében rendkívül alacsonyak lesznek működési költségei.

-  Számlavezető -  OTP Bank Rt.
Az ország legnagyobb bankja magas színvonalú technikai hátteret és 
kiemelten jó feltételeket biztosít az OTP Magánnyugdíjpénztárnak.

-  Vagyonkezelő -  OTP Értékpapír Rt.
A társaság a nyugdíjpénztári piac egyik legnagyobb szereplője. Jelen
leg 12 önkéntes nyugdíjpénztár összesen 6 milliárd forintnyi vagyonát 
kezeli. 1996-ban 33-35 százalékos hozamot biztosított ezeknek a pénz
táraknak.
-  Adminisztráció -  OTP Confidencia Kft.
A társaság eddig 10 nyugdíjpénztár alapítását végezte, jelenleg 13 
pénztár 40 ezer tagjának egyéni számláit kezeli. A társaság a pénztárak 
számára teljes körű szolgáltatást nyújt, beleértve az alapítást, a köny
velést és tanácsadást.
-  Évi 50.000 forint felett még több nyugdíj!
A pénztártagok befizetéseinek 94 százaléka állandóan „dolgozik”, va
gyis a befektetések révén gyarapodik. Csupán 6 százalékot fordítunk 
működési költségeinek fedezésére. Ám ha Ön évi 50.000 forintot vagy 
többet fizet be az OTP Magánnyugdíjpénztárba, akkor befizetéseinek 
nem 94, hanem 96 százaléka gyarapodik, még nagyobb nyugdíj lehe
tőségét kínálva Önnek!

H o l é s  h o g y a n  l é p h e t  be ?
Szeretne azok közé tartozni, akik -  legalábbis részben -  maguk gon
doskodnak jövőjükről? És szeretne ehhez legmegfelelőbb partnert vá
lasztani? Nos, ha be akar lépni az OTP Magánnyugdíjpénztára tagjai
nak sorába, az alábbi helyeken teheti meg:
-  az OTP Bank Rt. fiókjaiban,
-  az OTP Garancia Biztosító Rt. munkatársainál,
-  a megbízott ügynökcégek képviselőinél,
-  illetve a munkáltató közreműködése esetén a munkahelyén.

Előtérben a biztos háttér 
Tel.: 431-6688


