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X. évf. 6. számszobi

AZ 1998. MÁJUS 10-1 ÉS 24-1 ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE:

S o r r e n d  P á r t  k é p v i s e l ő i  m a n d á t u m o k  s z á m a

1. FIDESZ Magyar Polgári Párt 149
2. Magyar Szocialista Párt 133
3. Független Kisgazda Párt 48
4. Szabad Demokraták Szövetsége 24
5. Magyar Demokrata Fórum 17
6. Magyar Igazság és Élet Pártja 14
7. Független 1

A  P e s t  m e g y e i  5. sz . v á la sz tó k e r ü le t  (k ö z p o n t  A sz ó d )  
o r s z á g g y ű lé s i  k é p v is e lő je :

TÓTH GÁBOR (Fidesz MPP) bagi lakos

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Ont 

„Petőfi év” kiemelt aszódi rendezvényére, 
amelyet 1998. június 4-én tartunk.

í  Program:
9.00 Emlékmű leleplezése a város egykori mészárszéke 

helyén (Kossuth L. u. -  Malom-köz sarok) 
Beszédet mpul: Bagyin József polgármester 

1O&0 Emlékülés az Evangélikus Templomban
Emlékbeszédet mond: D, Dr. Harmati Béla
evangélikus püspök
Előadások:
* Petőfi és Aszód
-  Dr. Asztalos István ny. rnűzeumigazgató

* Búcsúzás ~ Az első Petőfi költemény
-  l ió d y  G yuláné  Dr.

* A Petőfi kép a XX-XX1. század fordulóján

Aszód, 1998. május 18-án.

Aszódi Evangélikus Egyház

Petőfi Sándor Társaság 
Aszódi Csoportja

Szeretettel m eghívjuk 

Önt és kedves családját

1998. június 9-én,
kedden 18 órára 

Aszódra, A  M űvelődés Háza 

Kamaratermébe, 

író-olvasó Találkozóra.

M eghívott vendégünk:

Jókai Anna
írónő



2 ASZÓDI

A Galga mente üzenete Kárpátaljára
“S az emberszívben mind tisztábbak, 
Boldogabbak, kedvesebbek a lángok 

S miket teremt a vágyó ember, 
Egyre szebbek az új és új világok. ” 

(Ady)

Az ember hajlamos arra, hogy sajnálja magát, és talán oktalanul is 
panaszkodjon egészen addig, amíg mások megdöbbentő sorsáról 
hírt nem kap.

Az utóbbi években egyre elkeserítőbb hirek érkeztek Magyaror
szágra a Kárpátalján élő magyarság életkörülményeinek alakulásá
ról, létért való küzdelmeiről. A segítségnyújtási lehetőségeken töp
rengve a Páneurópai Unió Aszódi Szervezete egyik ülésén úgy dön
töttünk, hogy sok magyar településhez hasonlóan, mi is úgy próbá
lunk lelki-fizikai támogatást nyújtani, hogy Aszódon és környékén 
két hétre vendégül látunk egy autóbusznyi kárpátaljai kisgyerme
ket. A közelmúltban ezzel kapcsolatban a legszebb emberi magatar
tásra, a segítségnyújtásra láthattunk nagyszerű példát a Galga men
tén.

A szervezőmunkát a szervezet tagjai magunkra vállalták, amely
ben nagy segítségünkre volt Átányi László tanár. Ezután két fontos 
feladatunk adódott:

1) Meg kellett teremteni az anyagi bázist, hiszen az utaztatás sú
lyos pénzösszegekbe került. Szerencsénkre nagyon sokan segítet
tek. Itt csak néhány cég illetve vállalkozó nevét említjük meg:

Veszélyeshulladék-lerakó, PIET KERT, Galgamix, PIÉTA Kji., 
Galgamenti Viziközmű, Áfész, Al-KerKft., ArtwindK.fi, B+N Refe
rencia Kft, Vasszer Kft, Ren-Depo, M és M Motor Kft, Zolt-X Bt. 
Épkomplex Kft, Galgahús, Barkácsbár, Bencze János, Szovics Mi
hály, Szovics Pál, Erdősi László és Kálmán, Kővágó János, Kmety 
László, Markotányos József és még sokan mások.

2) Vendéglátó családokat kellett keresnünk a kisgyermekek részé
re. Az Aszódi Tükörben közzétett hirdetésünkre 45 vendéglátói 
helyre 81 család jelentkezett Aszódról és Aszód környékéről.

A szülők toborzásában, tájékoztatásában, munkájuk lebonyolítá
sában sokan segítségünkre voltak: így a környékbeli települések 
Polgármesteri Hivatalainak vezetői, az iskolaigazgatók, az aszódi 2. 
sz. iskola vezetői és a pedagógusok akik nélkül szinte lehetetlen lett 
volna a kapcsolattartás.

Április 15-én érkeztek a gyerekek kísérő tanárnőjükkel, Szibert 
Klárával. A Petőfi Sándor Gimnázium kollégiumában fogadtuk a 
vendégeket. A vendéglátó szülők nagy izgalommal várakoztak, s lát
ható meghatottsággal, szeretettel vitték haza a fáradt, félszeg 8-12 
éves kisgyerekeket.

A két hét - hál’ Istennek - nagyobb baj, betegség nélkül sok, szép, 
közösen megvalósított programmal zajlott le, a szülőkkel mindvégig 
telefonösszeköttetésben álltunk.

Május 1-én búcsúztunk el a kárpátaljai csoporttól. Ezen a napon 
már délelőtt benépesült a kollégium parkosított udvara. Bizony 
mindannyian úgy éreztük, hogy valami nagyon nagy dolog történt a 
Galga mentén, olyasmi, amit nem is lehet pontosan szavakkal kife
jezni: nagyon sokan, nagyon erősen kifejezték segíteni akarásukat, 
törekvésüket valami szebbre, jobbra, nemesebbre, s mindezért ten
ni, áldozni is tudtak. Szibert Klára megköszönte a vendéglátást, kö
szönő szavait egy szép anyák-napi dal tette még meghatóbbá. Ez a 
dal nekünk is segített megfogalmazni akciónk céljának lényegét: az 
együttérzést, a valakihez tartozás élményét, melegségét üzentük, 
küldtük Beregszászra.

Köszönjük a segítséget a vállalkozóknak, a szervezeteknek, a név
telenségben maradt adakozóknak és legfőképpen a vendéglátó szü
lőknek, akik felvállalták a gyermekek etetését, öltöztetését, a róluk 
való gondoskodást, az anyagi és lelki áldozatokat.

Vendéglátó szülők voltak:
Aszódról: Szarka Attila, Guba Ferencné Urr Andrea. Szabó 

Istvánná, Puskás László, Kiss Károly, Pap József, Pála Sándomé, 
Frajna Miklós, Lajtos István. Sápi Ferencné. Tukora János.

Bagról: Katona .András. Takács Péter. Káré Csabáné. Palaga Lász
ló, dr. Péter Mihály. Mile Sándor. Kiss József.

Kartalról: Bodnár Orsolya, Apkó András, Maczkó Mónika, 
Gerhát Kittv.

Ikladról: Mayer János, Strebákné Homonnai Tünde. Balogh Jó- 
zsefné, Schlenkné Furák Zsuzsanna, Abonyi Miklósné.

Hévízgyörkről: Kádas Péterné, Rozsnyai Kálmánná, Tóth János, 
Hajdú Tibor, Bodor József, Tóth Miklós.

Túráról: Sára István, Nyers Zsolt, Blaskó Zoltán, Szovics Gábor, 
Tóth Istvánná.

Galgahévízről: Oláh Gáborné, Farkas György, Kiss Sándorné.
A Páneurópai Unió Aszódi Szervezete

Mentőöv
Aki dobta az az aszódi Richárd Fritz Kft. ügyve
zető igazgatója Klaus Ottenbaoher Úr, valamint 
németországi anyavállalatuk igazgatósága. Aki
ket megmentett: az állandó pénzhiánnyal küsz
ködő és elsősorban a gödöllői gyermekek érde
kében 1990-ben létrejött FUSS, ÚSSZ, TOR
NÁZZ Alapítvány gyógyterápiájában résztvevő 
25 fős aszódi gyermekcsoport, akik vagy 
asztmában, vagy orthopédiai betegségben szen
vednek, illetve veszélyeztettek.
A Richárd Fritz Kft. ügyvezető igazgatója anya- 
vállalata jóváhagyásával vállalta, hogy cégük az 
aszódi gyermekcsoport éves költségvetésének 
50 %-át finanszírozza.
Tették ezt olyan meggondolásból, hogy dolgozó
ik gyermekei a jövőben talán cégük alkalmazot

tai lesznek és nekik is érdekük egészséges, jó 
közérzettel bíró munkaerők alkalmazása.
Mi magyarok szeretnénk, ha minden külföldi 
befektető úgy gondolkodna, mint Klaus Otten- 
bacher úr, aki nem csak cégének profitjával, ha
nem a térség problémáival is egyforma gondos
sággal foglalkozik.
Különösen dicséretes ez akkor, amikor az aszódi 
önkormányzat korábbi ígérete ellenére is egy 
félévig tartó támogatás után hagyta cserben tele
pülésének gyermekeit, valamint a gödöllői és 
kistarcsai uszodával ellentétben (az utóbbi ma
gánszemély üzemelteti) az aszódi uszodában ke
ményen fizetni kell az üzemeltetőnek, pedig 
mint aszódi vállalkozó 5 is támogathatná ezt a 
tevékenységet.

Lelkes Lászlóné 

P Ú T A lap ítvány szervező titká ra

Gratulálunk!

Gáspárné Csókás Rita
a Vöröskereszt Világnapja 

alkalmából megrendezett 

Pest megyei ünnepségen, 

1998. május 8-án, 

tevékenységének elismeréséül 

a Vöröskeresztes munkáért 

bronz fokozata kitüntetést kapta.

A kitüntetéshez gratulálunk 

és további jó munkát kívánunk.
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ÖRK0RfflrÁRYZ.ffT3 IJÍREK
77/1998. sz. ÖKT. határozat
Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testü- 
lete az önkormányzat tulajdonában lévő 
gázközművagyon értékesítését a Börzsönygáz 
Ónkormányzati Gázberuházó Kft (2628 Szob, 
Szent Imre út 12.) részére kimondja az alábbi
ak szerint:
- Az Aszód városban lévő gázközmű vagyon 

összes beruházási értéke 110.505.000 Ft.
- A vagyon névértékének 77%-át (kerekítve 

85 millió Ft+ÁFA) mint vételárat elfogadja, 
és azt 100%-on beapportálja a MÓL Rt. 
többségi tulajdonában lévő Börzsönygáz Ön- 
kormányzati Gázberuházó Kft-be.

- A további lakossági gázközmüfejlesztési díj 
az üzletrész adásvételi szerződésének aláírá
sáig az önkormányzatot illeti meg.

-  Az önkormányzat 100.000 Ft összegű üzlet
résszel a Börzsönygáz Kft. tagja lesz az üzlet
rész átadás-átvétele után.

78/1998. sz. ÖKT határozat
1) Aszód Város Önkormányzata Képviselő-tes- 

tülete az önhibáján kívül hátrányos helyzet
ben lévő (forráshiányos) helyi önkormány
zat támogatásának megigénylését -  a kötele
ző önkormányzati feladatok ellátására szük
séges működési hiány ellentételezéséhez - 
68.113 e Ft számított összeggel kimondja. A 
működési hiány Aszód Város Önkormány
zat költségvetésében 75.109 e Ft-tal szere
pel, melynek fedezete működési hitelfelvé
tel.

2) Az 1997. évi CXLVI tv. 6. sz. mellékletében 
foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testü
let az alábbiakat nyilatkozza:

a) Három hónapra, vagy ennél hosszabb időre 
lekötött tartós bankbetéttel, ilyen időtar
tamra szóló értékpapírral sem az önkor
mányzat, sem intézményei nem rendelkez
nek.

b) Az egészségügyi, szociális, oktatási intézmé
nyek intézményenkénti kihasználtsága az 
50%-ot meghaladja (4. sz. melléklet)

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, 
hogy az önkormányzat fizetőképességének 
megőrzése érdekében, fenti támogatás ügyében 
a dokumentumokat a Pénzügyminisztérium

hoz a PM. Tákisz-on keresztül haladéktalanul 
nyújtsa be.
3) A Képviselő-testület kimondja, hogy a kör

zeti igazgatási feladatokra (Építéshatóság és 
Gyámhivatal) biztosított normatíva, és az 
1998. évre a két iroda megtervezett műkö
dési kiadásai közötti többletet nem vállalja 
fel, kéri ennek ellentételezését a forráshiány 
megadásánál. A forráshiány számítási útmu
tatója az önkormányzati egyéb kötelező fel
adatok ellentételezésére nem biztosít fede
zetet (5. sz. választási körzet többletköltsé- 

Se)-
Ennek többletkiadását az Önkormányzat nem 
tudja felvállalni. Utasítja a polgármestert, 
hogy a kimunkált költségvetés alapján a fede
zet ügyében a Belügyminisztériumnál járjon 
el!

79/1998. sz. ÖKT. határozat
1) Aszód Város Önkormányzata Képviselő-tes- 

tülete a 2. sz. Általános Iskolában a NAT 
bevezetése, és a megemelkedett óraszámok 
miatt -  feladatracionalizálást hajt végre, 
mely 1 fő főállású közalkalmazott munkavi
szonyának megszüntetésére vonatkozik.

2) A képviselő-testület kimondja, hogy
a) fenti álláshelyre biztosított bér és egyéb 

költség önkormányzati finanszírozású;
b) a létszám-racionalizálás végleges, de az ily 

módon felszabaduló személyi juttatási elői
rányzatot az önkormányzat a foglalkoztatási 
körében továbbra is alkalmazásban maradó 
munkavállalók keresetének növelésére biz
tosítja.

3) A képviselő-testület a munkavállalói jogvi
szony megszüntetésével kapcsolatban az 
alábbi költségek megelőlegezését mondja ki:

- korkedvezményes nyugdíjazással kapcsola
tos egyszeri befizetés: 1.236.540,- Ft

- a munkavállalót, a jogszabályban meghatá
rozott mértékig járó felmentési illetmény 
370.029,- Ft, és

- nyugdíjbavonuláskor megillető jubileumi ju
talom összege, és annak járuléka 462,536,- 
Ft illeti meg.

4) Aszód Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tülete kimondja, hogy a 2. sz. Általános Is

kolában főállású munkaviszonyban álló 
közalkalmazott létszámcsökkenésével kap
csolatos egyszeri hozzájárulás összegének 
pályázaton történő megigénylését.

85/1998. sz. ÖKT. határozat
Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testü- 
lete az Aszód, Kossuth L. u. 99. fsz. 6. sz. alatt 
megüresedett közérdekű célú lakásra beérke
zett igényeket átadja véleményezésre a Lakás
ügyi Bizottságnak.
A képviselő-testület a bizottság vezetésével 
Jordán Imre képviselőt bízza meg Búzás Pál 
bizottsági elnök személyes érintettsége miatt.

86/1998. sz. ÖKT. határozat 
Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testü- 
lete a MÓL RT. kérelme alapján - figyelem
mel az Rt. által elvégzett szennyvízcsatorna 
beruházásra - a szennyvízcsatorna érdekeltsé
gi hozzájárulás megfizetése alól mentesíti.

89/1998. sz. ÖKT. határozat
1) Aszód Város Önkormányzata Képviselő-tes- 

tülete az iparterület ITI. ütemének kialakí
tásával kapcsolatban az értékbecslő által 
adott 118 Ft/m2-es árat tudomásul veszi, el
fogadja.

Utasítja a polgármestert, hogy a tulajdonosok
kal a területek megvásárlásával kapcsolatban 
a szükséges egyeztetéseket folytassa le.
A területek megvásárlásának fedezete pénzma
radvány és részvényértékesítésből befolyó 
pénzösszeg.
2) Felhatalmazza a polgármestert, hogy vizs

gálja meg a jelenleg magántulajdonban lévő 
szomszédos terület nagyságát, becsült vétel
árát, művelési ág változás alóli kivonással 
kapcsolatban felmerülő költségeket, és az 
iparterülethez való csatolás rendezési tervé
nek várható költségét.

A képviselő-testület továbbá a 82/98., a 83/98., 
84698., a 90/98., a 92/98., a 94/98. sz. ÖKT. 
határozataiban bérlemény-kijelölési, a 87/98., 
a 91/98. és a 93/98. sz. ÖKT határozatokban 
ingatlanügyi kérdésekben döntött. (Az anyag a 
Városi Könyvtárban megtalálható.)

X képviselő-testület munkaprogramja

19 9 8 . jú n iu s 3 . (szerda) 15 óra
1. Intézményvezetői pályázatok elbírálása
2. "Aszód Városért" Alapítvány 1997. évi műkö

déséről beszámoló
3. Aszód 1998. évi ASZÓD FESZTIVÁL programja, 

technikai előkészítéséről tájékoztató
4. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a 

két ülés között tett intézkedésekről
5. Egyebek

19 9 8 . jú n iu s 2 4 . (szerda) 15 óra
1. 1998. Ii. félévi munkaprogramjának elfogadása
2. Bizottságok 11. félévi munkaprogramjáról tájé

koztató
3. Átcsoportosítások
4. Intézményi étkezési térítési dijak felülvizsgálata
5. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a 

két ülés között tett intézkedésekről
6. Egyebek
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Választókerület: Pest megye -  központ: Aszód
TERÜLETI LISTÁS JEGYZŐKÖNYV EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI JEGYZŐKÖNYV

Választópolgárok záráskor: 40114 
Megjelentek aránya: 51,42% 

Érvényes szavazatok száma: 20313

Sorrend (%-os arány alapján)
1. M agyar Szocialista Párt 29,71

Választópolgárok záráskor: 40114 
Megjelentek aránya: 51,42% 

Érvényes szavazatok száma: 20228

Sorrend (%-os arány alapján)
1. Probocskai László (MSZP) 25,53

2. FIDESZ -  M agyar Polgári Párt 26,92 2. Tóth Gábor (FIDESZ MPP) 21,35

3. Független Kisgazdapárt 16,57 3. Dr. Tallós Emil (FKgP) 16,36

4. M agyar Igazság és Élet Pártja 7,23 4. Tóth István (MDF) 11,09

5. Keresztény Demokrata Néppárt 5,73 5. Szabó László (MIÉP) 8,11

6. Szabad Demokraták Szövetsége 5,61 6. Dr. Szakács Gyula (SZDSZ) 6,83

7. M agyar Dem okrata Fórum 4,32 7. Dr. Gáspár M iklós (KDNP) 6,49

8. M unkáspárt 3,19 8. Cs. Nagy László (M unkáspárt) 3,20

9. M agyar Dem okrata Néppárt 0,73 9. Gris István (Függetlenek Közössége) 1,03

1998. május 10. -  ASZÓD város

Területi listás szavazóköri jkv. Egyéni szavazóköri jkv.

1. sz. szavazókor (Falujárók u. 5. —  Idősek Napközi Otthona)
Választópolgárok

száma: 905 -  érvényes szavazat: 529 (58,45%) száma: 905 — érvényes szavazat: 523 (57,79%)
1. M agyar Szocialista Párt 232 1. Probocskai László (MSZP) 229

2. FIDESZ M agyar Polgári Párt 145 2. Tóth Gábor (FIDESZ MPP) 129

3. Független Kisgazdapárt 37 3. Dr. Tallós Emil (FKgP) 39

4. M unkáspárt 35 4. Cs. Nagy László (M unkáspárt) 34

5. Szabad Demokraták Szövetsége 27 5. Tóth István (MDF) 32

6. M agyar Igazság és Élet Pártja 25 6. Dr. Szakács Gyula (SZDSZ) 27

7. M agyar Demokrata Fórum 17 7. Szabó László (MIÉP) 24

8. M agyar Demokrata Néppárt 6 8. Dr. Gáspár M iklós (KDNP) 7

9. Kereszténydemokrata Néppárt 

2. sz- szavazókor (Rákóczi u. 6. — 2. sz.

5

Általános Iskola)

9. Gris István (Függetlenek Közössége) 2

Választópolgárok
száma: 793 — érvényes szavazat: 423 (53,34%) száma: 793 — érvényes szavazat: 421 (53,08%)
1. MSZP 166 1. Probocskai László 164

2. FIDESZ MPP 118 2. Tóth Gábor 95

3. FKgP 45 3. Dr. Tallós Emil 47

4. SZDSZ 35 4. Tóth István 43

5. MDF 25 5. Dr. Szakács Gyula 35

6. M unkáspárt 21 6. Cs. Nagy László 21

7. MIÉP 9 7. Szabó László 7

8. KDNP 4 8. Dr. Gáspár Miklós 5

9. MDNP 0 9. Gris István 4

3. sz. szavazókor (H atvani u. 6. —  Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola)
Választópolgárok

száma: 576 — érvényes szavazat: 350 (60,76%) száma: 576— érvényes szavazat: 345 (59,89%)
1. MSZP 137 1. Probocskai László 136

2. FIDESZ MPP 94 2. Tóth Gábor 72

3. FKgP 29 3. Tóth István 37

4. SZDSZ 26 4. Dr. Tallós Emil 26
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5. MIÉP 21 5. Dr. Szakács Gyula 25
6. MDF 18 6. Szabó László 20
7. M unkáspárt 13 7. Cs. Nagy László 16
8. MDNP 8 8. Gris István 9
9. KDNP 4 9. Dr. Gáspár Miklós 4

4. sz- szavazókor (Kossuth L. u. 72. — A M űvelődés Háza)
Választópolgárok

száma: 772 — érvényes szavazat: 460 (59,58%) száma: 772 — érvényes szavazat: 461 (59,71%)
1. MSZP 153 1. Probocskai László 159
2. FIDESZ MPP 125 2. Tóth Gábor 115
3. FKgP
A Q7TVC7

66 
o A

3. Dr. Tallós Emil 68
34 4. Cs. Nagy László 32

5. M unkáspárt 33 5. Dr. Szakács Gyula 29
6. MIÉP 26 6. Szabó László 21
7. MDF 14 7. Tóth István 17
8. KDNP 7 8. Dr. Gáspár Miklós 16
9. MDNP 2 9. Gris István 4

5. sz. szavazókor (Petőfi u. 4. -  Idősek Klubja)
Választópolgárok

száma: 609 — érvényes szavazat: 344 (56,48%) száma: 609 -  érvényes szavazat: 348 (57,14%)
1. MSZP 125 1. Probocskai László 122
2. FIDESZ MPP 93 2. Tóth Gábor 74
3. FKgP 40 3. Dr. Tallós Emil 51
4. SZDSZ 26 4. Tóth István 32
5. M unkáspárt 21 5. Dr. Szakács Gyula 25
6. MDF 17 6. Cs. N agy László 22

7-8. KDNP 10 7. Szabó László 12
MIÉP 10 8. Dr. Gáspár Miklós 10

9. MDNP 2 9. Gris István 0

6. sz. szavazókor (Szí. Im re u. — N apsugár Óvoda)
Választópolgárok

száma: 796 -  érvényes szavazat: 420 (52,76%) száma: 796 -  érvényes szavazat: 415 (52,13%)
1. FIDESZ MPP 122 1-2. Probocskai László 104
2. MSZP 104 Tóth Gábor 104
3. FKgP 89 3. Dr. Tallós Emil 91
4. M unkáspárt 27 4. Tóth István 28
5. SZDSZ 25 5-6. Cs. Nagy László 24
6. MDF 18 Dr. Szakács Gyula 24
7. MIÉP 16 7. Dr. Gáspár Miklós 19
8. KDNP 14 8. Szabó László 18
9. MDNP 5 9. Gris István 3

Választópolgárok Ö S S Z E S Í T É S
száma: 4451 -  érvényes: 2526 (56,75%) száma: 4451 -  érvényes: 2513 (56,45%)

1. MSZP 917 szavazat 36,30% 1. Probocskai László 914 szavazat 36,37°/<
2. FIDESZ MPP 697 27,59 2. Tóth Gábor 589 23,43
3. FKgP 306 12,11 3. Dr. Tallós Emil 322 12,81
4. SZDSZ 173 6,84 4. Tóth István 189 7,52
5. M unkáspárt 150 5,93 5. Dr. Szakács Gyula 165 6,56
6. MDF 109 4,31 6. Cs. Nagy László 149 5,92
7. MIÉP 107 4,23 7. Szabó László 102 4,05
8. KDNP 44 1,74 8. Dr. Gáspár Miklós 61 2,42
9. MDNP 23 0,91 9. Gris István 22 0,87
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Pest megyei 5. sz. választókerület -  központ: Aszód
Választópolgárok száma: 40106 érvényes szavazat: 20863

megjelentek aránya: 53,12%

Eredmény: 1. Tóth Gábor (FIDESZ M agyar Polgári Párt) 12233 szavazat 58,63%
2. Probocskai László (M agyar Szocialista Párt) 8630 szavazat 41,37%

Az 5. sz. választókerület országgyűlési képviselője:

TÓTH GÁBOR b ag ilakos

ASZÓD VÁROS

Szavazókör V álasztópolg. Érvényes Név Szavazatszám %
SZÁMA SZAVAZATOK SZÁMA

1. 905 532 1. Probocskai László 300 56,39
2. Tóth G ábor 232 43,60

2. 796 460 1. Probocskai László 252 54,78
2. Tóth Gábor 208 45,21

3. 570 347 1. Probocskai László 196 56,48
2. Tóth Gábor 151 43,51

4. 772 455 1. Tóth Gábor 233 51,20
2. Probocskai László 222 48,79

5. 609 326 1. Probocskai László 172 52,76
2. Tóth G ábor 154 47,23

6. 794 425 1. Tóth Gábor 257 60,47
2. Probocskai László 168 39,52

Ö s s z e s e n : 4 4 4 6 2 5 4 5  (5 7 ,2 4 % ) 1. P r o b o c s k a i  L á s z l ó 1 3 1 0 5 1 ,4 7

2 . T ó t h  G á b o r 1 2 3 5 4 8 ,5 2

Testvérvárosi kapcsolat
Obemburgban, Aszód németországi partnervárosában 1998. május 

15-17-e között rendezték meg az "Almavirág Fesztivált". Ebből az al

kalomból Bagyin József polgármester úr vezetésével 39 tagú magyar 

delegáció utazott el a hangulatos Majna menti kisvárosba. Aszód vá

ros képviselő-testületének tagjain, Sándor Erzsébet tanárnő, tolmá

cson kívül azok a fiatalok is részt vettek a küldöttségben, akiknek 

módjuk volt Németországban (Obemburg közvetítésével) dolgozni. A 

pénteki szabadtéri bemutatón, valamint a szombati fesztivál színpa

don felléptek és nagy sikert arattak a Széphalmi Éva vezette Gödöllői 

Népi Együttes, valamint a Rónai Lajos zeneiskolai igazgató vezette 

Fix-Stim együttes tagjai. Az ilyenkor szokásos borkóstoló versenyre is 

benevezett az aszódi küldöttség, mégpedig a magukkal vitt ikladi, do- 

monyi, valamint mátravidéki, egri és balatonvidéki borokkal. A fiata

lok iskolai kollégiumban, a felnőttek - a már régebben kialakult sze

mélyes kapcsolat révén - magánházaknál voltak elszállásolva. 

Egyébként a fellépő együttes teljes költségét, az aszódi delegáció úti

költségének pedig egy részét Obemburg város tanácsa állta.

A kellemesen eltöltött három nap után kissé fáradtan, de mindenki 

egészségesen megérkezett.

Aszód Város Önkormányzata 
pályázattal meghirdeti az 

Aszód, Kossuth L. u. 24. sz. alatt lévó' 
30 m2-es nem lakás célú bérlemény 

bérleti jogát.

Pályázati feltételek:
A pályázat benyújtásakor egy havi 

bérleti díjnak m egfelelő bánatpénz 

fizetendő m eg, valam in t a n em  aszódi 

pályázónak 50.000,- F t kaució.

A pályázat leadásának határideje:
A m egjelenéstől szám íto tt két hé ten  belül.

A pályázat leadásának helye: 
Városi Polgárm esteri Hivatal 

2170 Aszód, Szabadság té r  9.
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40 éves az aszódi Petőfi Múzeum
K iá llítá s  a  G a lér iáb an

1998. április 28-án 18 órakor nyílt meg a Galériában a Pe- 
tó'fi Múzeum négy évtizedes munkáját bemutató idó'szaki 
kiállítás. A kiállítás 1999. tavaszáig minden bizonnyal, de el
képzelhető, hogy az egész jövő évben nyitva áll a látogatók 
előtt.

Dr. Patay Pál régész, a kiállítás megnyitója

A megnyitó ünnepség nyitányaként a Túrái Duma című 
iskolai lap két ifjú munkatársa, a Túrái Általános Iskola és a 
Galga Expedíció nevében köszöntötte a jubiláló intézményt 
és dr. Asztalos István alapító igazgatót. A köszöntött rövid 
visszapillantásában megemlékezett egykori munkatársairól, 
kik közül m ár sokan nincsenek közöttünk, s kik nélkül a 
múzeum nem ju thato tt volna el idáig.

A kiállítást dr. Patay Pál a Magyar Nemzeti Múzeum nyu
galmazott régésze nyitotta meg. Patay professzor úr erős

szálakkal kötődik a Galga mentéhez, hiszen rokonságban áll 
a Prónay és Podmaniczky bárói családokkal, nagyapja pedig 
több éven át parlamenti képviselője volt körzetünknek.

A kiállítás egy töm ör és teljességre nem  törekvő metszete 
a Petőfi Múzeum negyven éves munkájának, gyűjteményé
nek. A mozaikokból építkező kiállítás bemutatja a régészet, 
a néprajz, a helytörténet által feltárt, gyűjtött tárgyakat. Tér
képek és feliratok segítségével segíti a látogatókat eligazod
ni a Galga m ente települései közt térben és időben egy

aránt. A látogatók a képes-írásos dokumentációs tablók se
gítségével megismerhetik a Petőfi Múzeum legfontosabb ál
lomásait, megtekinthetik az összes kiadványt, a régiek kö
zül fillérekért vásárolhatják meg a hiányzó köteteket, s ked
vükre időzhetnek, bámészkodhatnak a bútorok, könyvek, 
érmek, műtárgyak, festmények között. A kiállítás tematiká
ját tekintve eklektikus, mégis a berendezés, a harmonikus 
anyagbőség egységesíti és kellemesen teszi emészthetővé e 
retrospektív muzeológiai kiállítást.

A kiállítást dr. Kulcsár Valéria, Viszóczky Ilona, Asztalos 
Tamás szakmuzeológusok, Péter Zoltán restaurátor, Aszta
los Gabriella szövegszerkesztő valamint Hajdú Jánosné, 
Demse Mártonná, Bánhidi Gábomé és Harkai Béláné közre
működésével dr. Asztalos István rendezte.

J



8 ASZÓDI

Dr. Harmati Béla püspök, a konferencia védnöke 
az alkalom megnyitó ünnepségén

A 40 éves aszódi Petőfi Múzeum tiszteletére rendezett két 
napos rendezvény második napján, április 29-én, 9 órától tu
dományos konferenciát rendezett a múzeum a Művelődés Há
za kamaratermében.

Asztalos Tamás, mint házigazda köszöntötte a résztvevőket. 
Dr. Harmati Béla a Magyarországi Evangélikus Egyház Déli 
Egyházkerülete püspöke, mint a két napos program védnöke, 
dr. Pintér János a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
Kulturális Örökség Főosztálya főosztályvezető helyettese, Ba- 
gyin József, mint a vendégül látó város polgármestere értéke
lő, visszaemlékező, elismerő és személyes gondolatokkal kö
szöntötték a jelenlévőket. Soós Sándor a Pest Megyei Múzeu
mok Igazgatósága igazgatója nyitotta meg a konferenciát.

Dr. Pintér János a MKMfőosztályvezető-helyettese 
és a közönség a megnyitón

Délelőtt régészeti és néprajzi tárgyú előadásokra, délután 
történeti előadásokra került sor. Délelőtt Soós igazgató úr, 
délután dr. Viga Gyula a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mú
zeumok Igazgatósága igazgató-helyettese elnökölt. Az ebédet 
az Evangélikus Gimnáziumban formaruhába öltözött lányok 
szolgálták föl, s az országos konferencia látogatói számára 
dr. Roncz Béla gimnázium igazgató mutatta be az intézményt.

Dr. NovákLászló átadja az „Egy múzeum 
szolgálatában ” című kötetet az ünnepeknek

Az előadásokat követően ünnepi pillanatokra került sor, mi
kor is dr. Novák László a nagykőrösi Arany János Múzeum 
igazgatója bemutatta az előadások anyagát tartalmazó kötetet, 
melyet a szerzők Asztalos Istvánnak ajánlva közöltek, adtak elő.

Az Asztalos István előtt titokban tartott és megjelentetett 
kötet átadását követően a nyugalmazott igazgató meghatott 
szavakkal köszönte meg a régi kollégák, munkatársak, bará
tok megemlékezését.

A konferenciát megelőző napokban jelent meg az Új Pest 
Megyei Hírlapban Fercsik Mihály által szerkesztett egész olda
las bemutató, mety a jubileumát ülő Petőfi Múzeum munkás
ságát tárta a megye nagyközönsége elé.

A konferencia tiszteletére Ladócsy László tanár-festőmű
vész két linóleum-metszetet készített, ‘Egy múzeum szolgála
tában” címmel.

A konferenciát Asztalos Tamás szervezte, dr. Viga Gyula, 
Detre János és Asztalos Gabriella segítségével. Munkájukat 
nagyban segítette Sáhóné Bordás Éva igazgatónő, Oravecz 
István gondnok és felesége, valamint az Evangélikus Gimná
zium Igazgatósága.

Ladócsy László linóleum-metszete
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40 éves az aszódi Petőfi Múzeum
Megjelent a Múzeumi Füzetek 48. száma

E g y  m ú z e u m  sz o lg á la tá b a n
Tanulmányok Asztalos István tiszteletére

A 36 szerzői íves (396 oldal) kötet 19 ta
nulmányt Soós Sándor megyei múzeum
igazgató a konferencián elhangzott meg
nyitóbeszédét és egy függeléket tartalmaz.

DR. RACZKY PÁL, az ELTE BTK tanszék- 
vezető egyetemi docense az Alföld és a Du
nántúl között fönnállt kulturális kapcsola
tokat mutatja be a késői neolitikum idősza
kában. Tanulmányában kitér Aszód e kor
szakban betöltött kivételes szerepére.

DR. KALICZ NÁNDOR, az MTA Régészed 
Intézetének régésze, az aszódi Papi földe
ken található lengyel kultúra településének 
tudományos föltárója értekezésében. Aszód 
jelentőségét tárja a nagyközönség elé a 
hazai és nemzetközi ősrégészetí kutatá
sokban a Petőfi Múzeum megalapítása óta.

KŐVÁRI KLÁRA, a váci Tragor Ignác 
Múzeum régésze a pilinyi kultúra elterje
dése Pest megyében címmel közli össze
foglaló tanulmányát.

DR. KULCSÁR VALÉRIA, a Petőfi Múze
um régésze újabb szempontokat vesz 
számba a hévízgyörki szarmata sírok etni
kai meghatározásánál. A hévízgyörki, a 
vizesdpusztai és az azovi (Alsó-Don-vidék) 
leleteket hasonlítja össze munkájában.

DR. TETTAMANTI SAROLTA, a váci 
Tragor Ignác Múzeum régésze az 1975- 
ben Dányban föltárt avar kori sírleletről 
az Acta Archaeologicában megjelent né
met nyelvű publikációjának fölfrissített 
változatát teszi közzé a kötetben.

DR. MIKLÓS ZSUZSA, az MTA Régésze
ti Intézetének régésze a Galga menti föld
várkutatás legújabb eredményeiről szá
mol be tanulmányában, melynek érdekes
sége, hogy a régésznő saját légifelvételei 
alapján hozza következtetéseit. (A légi
fotózás a régészed kutatómunka egyre 
fontosabb módszereként válik ismertté a 
szakmán kívül is.)

DR. TORMA ISTVÁN, az MTA Régészed 
Intézete osztályvezető régésze, a régészeti 
topográfia program Pest megyei irányító
ja, kollégáival (Dinnyés István-Kővári 
Klára-Miklós Zsuzsa) közösen jegyezve a 
tanulmányt, egy mutatványt tesz közzé a

készülő megyei régészeti topográfia köte
téből. Galgamácsa régészeti lelőhelyeit ve
szik számba és írják le munkájukban.

HORVÁTH LAJOS, a Magyar Ország- 
gyűlés Hivatala főlevéltárosa a Galga men
tén található három -  Kartal. Zsidó, Ákos 
-  Árpád-kori monostor történetével kap
csolatban von le következtetéseket. Konk
lúziói új fejezetet nyithatnak a Galga men
te történetírásában.

ASZTALOS TAMÁS, a Petőfi Múzeum 
igazgatója a XVIII. század első felében 
Aszódra betelepülő zsidóság Iélekszámát 
vizsgálja.

DETRE JÁNOS evangélikus esperes, 
aszódi lelkész, az Aszódon 1776-1812 kö
zött élő evangélikusok szokásait és körül
ményeit (születés, házasság, halálozás) 
boncolja tanulmányában, az anyakönyvek 
alapján.

DR. KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ, a Károli 
Gáspár Református Egyetem docense Pe
tőfi irodalmi ismeretéről értekezik. A “hűt
len baráttól”, Szeberényi Lajostól vásárolt 
egykoron Petőfi egy könyvet, mely a Pető
fi Múzeum birtokában van, s melynek szél
jegyzetei arról tanúskodnak, hogy Petőfi 
komoly magyar irodalmi ismeretekkel 
rendelkezett.

DR. FAZEKAS CSABA, a Miskolci Egye
tem BTK tanársegéde forrástközlő publi
kációjában Mayer Pál ikladi evangélikus 
lelkész téziseit értékeli, melyet a lelkész 
1919-ben írt meg a Forradalmi Kormány
zótanácsnak.

DR. KOVÁCSNÉ DR. PAULOVITS TE

RÉZ, nyugalmazott főiskolai docens, az 
aszódi Petőfi Sándor Népi Kollégium tör
ténetéről értekezik.

DR. NOVÁK LÁSZLÓ néprajzkutató, a 
nagykőrösi Arany János Múzeum igazgató
ja Pest megye földrajzi, történeti és nép
rajzi tagolódásának problematikáját tár
gyalja írásában.

KORKES ZSUZSA néprajzkutató, a Pest 
Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgató- 
helyettese a Galgahévízen kialakult jeles
napi szokásokat ismerteti.

IKVAINÉ SÁNDOR ILDIKÓ, a szent 
endrei Ferenczy Múzeum néprajzkutatója 
a galgamácsai fehér hímzésekről értekezik 
a vállkendők, fejkendők, zsebkendők 
számbavétele kapcsán.

DR. VARGA MARIANNA, nyugalmazott 
főmuzeológus, néprajzkutató a Galga men
tén alkotó népművészekről emlékezik meg 
tanulmányában. Életre keld a túrái 
hímzőasszonyokat, a galgahévízi “ötösfo- 
gat”-ot, Vankóné Dudás Julit és a megye 
népművelési felügyelőjét Kovács Lászlót is.

VISZÓCZKY ILONA, a Petőfi Múzeum 
néprajzkutatója, a Galga menti falumúzeu
mok megalapításáról számol be, s fölveti a 
tájházak létével kapcsolatos elvi, szerve
zeti, gyakorlati problémákat is.

FERCSIK MIHÁLY, a Galga mente jól is
mert és szeretett népművelője, krónikása 
személyes hangú írásában a “hőskorról” 
ír, mikor még Ő is, Asztalos István is és sok 
más jeles ember még fiatalok voltak. Éle
tük beépült a “kisháza” történelmébe.

A függelékben, melyet Asztalos Tamás 
álhtott össze megtalálhatjuk a kötet szerző
it, Asztalos István műveinek bibliográfiá
ját, a múzeum negyven éve alatt itt dolgo
zó munkatársak névsorát és az aszódi Pe
tőfi Múzeum kiállításainak fölsorolását is.

A kötetet Asztalos Tamás szerkesztette. 
A nyomdai előkészítést a Gradus Stúdió, a 
nyomdai munkálatokat az Artwind Kft. vé
gezte.

A kötet korlátozott példányszámban a 
Petőfi Múzeumban 700 Ft-ért megvásárol
ható.

***4 *} ü f iá  SfcMKUS

EGY M ÚZEUM  
SZ O L G Á U T Á B A N

•fjraBráwdc 
ASZTALOS 5STVÁ.N 
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40 éves az aszódi Petőfi Múzeum
A Petőfi Múzeum Igazgatósága köszönetét fejezi ki a 

gyűjtemény gyarapítóinak, kik az elmúlt hónapokban, 

önzetlen adományukkal gazdagították 

a Galga mente tájmúzeumát:

Dajka Gyula 
Juhász Gyula 
Bognár Attila

Huszárné Zsemberovszky Erzsébet
Felajánlásukat tisztelettel köszönjük!

A Petőfi Múzeum nyitva tartása:
március 15. -  október 31. 

keddtől vasárnapig 10-16 óráig 
november 1. -  március 14. 

péntek, szombat, vasárnap 10-16 óráig

Belépőjegyek:
Felnőtt: 60,- Ft 

Kedvezményes: 30,- Ft 
Tárlatvezetés: magyar nyelven 200,- Ft 

orosz, angol nyelven 300,- Ft

A Petőfi Múzeum 
munkatársainak fogadóórái:

Asztalos Tamás igazgató csütörtök 10-14 óra 
Dr. Kulcsár Valéria régész kedd 10-14 óra 
Viszóczky Ilona néprajzkutató szerda 10-14 óra 

Dr. Asztalos István történész hétfő' 8-12 óra

1 9 9 8 . m á ju s  1 8 -2 0 . k ö z ö t t  a  M e g y e h á z á n  a  

P e s t  M e g y e i  M ú z e u m o k  I g a z g a tó s á g a  

“M ú z e u m i k u t a t á s o k ” c í m m e l  ta r to t ta  r e n 

d e s  é v i  ta n á c s k o z á s á t .  A z  a s z ó d i  P e t ő f i  

M ú z e u m  m u n k a tá r s a i  a  k ö v e t k e z ő  e lő a d á 

s o k k a l  v e t t e k  r é s z t  a  k o n f e r e n c iá n :

Asztalos Tamás
A Podmaniczkyak kerti kapujának 

stációi
Dr. Kulcsár Valéria

Római kori barbárok a Galga mentén
Viszóczky Ilona 

A túrái “asszonyvásár”
Péter Zoltán

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 
címerének felújítása

Dr. Asztalos István 
Bemutató a készülő 

túrái monográfiából

KEDVES  SZAKDOLGOZAT 

KÉSZÍTŐ
GALGA MENTIEK!

A z z a l  a  k é r é s s e l  f o r d u lu n k  Ö n ö k h ö z ,  

h o g y  a  v á l a s z t á s s a l  k a p c s o l a t o s  s z ó r ó 

la p o k a t ,  b r o s ú r á k a t ,  p r o p a g a n d a  ú j s á g o 

k a t  e t c .  -  h a  n i n c s  rá  s z ü k s é g ü k  - ,  j u t t a s 

s á k  e l  a  P e t ő f i  M ú z e u m b a .  K ö s z ö n j ü k !

Az aszódi Petőfi M úzeum , m int a G alga m ente 

tájm úzeum a, gyűjtem ényét a G alga m entén, első

sorban A szódon élők tudom ányos m unkáinak el

helyezésével szerem é bővíteni.

Arra kérjük hát a szakdolgozatot készítőket, hogy 

m unkájukat engedjék át fénym ásolásra, vagy 

készíttessenek egy fénym ásolatot -  m elynek költ

ségeit fedezzük és adom ányozzák azt a m úze

um  részére.

így  m egvethetjük egy aszódi tudom ányos tár 

alapjait is!
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KULTÚRA -
Olvasótábor

az aszódi Városi Könyvtárban

1998. június 22-26.
N aponta 9.00 -  13.00 óráig

Programja:
FEKETE ISTVÁN író

életének és m unkásságának  m egism erése

Az olvasótábor 8-10 éves gyermekek számára teremt | 
hasznos nyári időtöltést. Programjainkra előadókat hív
tunk. Állandóan három pedagógus dolgozik a nebulók-1 
kai. Az előadások mellett képességfejlesztő' foglalkozá
sokra, kirándulásokra, szereplési lehetőségekre és vetél-1 
kedóTre kerül sor. A táboron való részvétel ingyenes. 
Bővebb felvilágosítást és jelentkezési lapokat a Városi | 
Könyvtárban kaphatnak az érdeklődők nyitva tartási időben. 
Az Olvasótábort vezetik: Kassai István, Sáhóné Bordás 
Éva, Tarmé Kolozsi Zsófia.

C J O  -
A Városi Könyvtár köszönetét fejezi ki 
Jermi Gyulánénak és családjának,

akik több száz hangszalagot ajándékoztak 
a könyvtár állományának gyarapítására.

A hangoskönyvekből két sorozatot tartottunk meg.
A többi dokumentumot tovább ajándékoztuk más 

könyvtáraknak. Ezúton szeretnénk 
az ő köszönetüket is tolmácsolni.

0 ^ 0 -

Kovács Lászlóné ajándékozott meg bennünket 
könyvvel legutóbb. Mindezt köszönjük 

és felajánlásukat továbbra is örömmel fogadjuk!

Figyelem!
Az aszó d i P ető fi S án d o r G im názium  és  G ép észe ti 

S zakközépiskola h á ro m  t a n á r i  á l l á s t  h ird e t  
-  in form atika /szám ítástechnika  

-  autom atizá lás
-  gépgyártástechnológia CAD/CAM 

szakirányokkal.
Az állások  1998. au g u sz tu s  15-től fo g la lh a tó k  el. 
A pá ly áza to k a t 2 1 7 0  A szód, H atvan i u. 3- c ím re  

kérjük . Tel.: 0 6  (2 8 )  400-006 
Paksi F e re n c n é  igazgató.
B ővebb  fe lv ilágosítás t ad:

Sáhó Béla m ű szak i igazga tóhelyettes.

MŰVELŐDÉS - --
V i d á m  b a l l a g á s t !

Ballagok országa (is) a miénk: útra kelnek az óvodások, a hatodi

kosok, a nyolcadik osztályosok, a szakmunkások, az érettségizők.

Az egyik kapu becsukódik mögöttük, egy másik kinyílik előttük. 

Valami új kezdődik, valami ismeretlen, valami más... S ki tudja, 

mennyi új akadály...?!

A vidám ballagáson - mielőtt komolyra fordulna a dolog - a vén

diák visszaidézheti a gondtalan gyermekkort. Még egy napig lehet 

felhőtlenül, vidáman mókázni, kislányként, kisfiúként viselkedni 
és játszani.

Legalábbis én így emlékszem. Generációk adják tovább egymás
nak, mondhatnám számról szájra, mint a népdalt. Csak közben a 
népdalból "techno" lett. Bevallom, nem tudom mikor és kik indí

tották útjára ezt a szokást. Azt viszont érzem, hogy ami évek óta 

"vidámballagás" gyanánt zajlik, annak csupán egyhez nincs köze: a 

vidám ballagáshoz.

Az öltözék kiválasztásánál - mint első számú humorforrás -  fon

tos szempont, hogy visszataszító, ízléstelen legyen (rongyos, foltos, 

festékes avagy farsangi maskarához hasonlatos). Nélkülözhetetlen 
kellék a rúzs, liszt, kakaópor, borotvahab, víz (a víz spricceléséhez 

flakon, vízipisztoly) -  s az idén a gimnazistáknál (!!!) -  fáradt olaj, 

cipőkrém. A forgatókönyv szerint a móka akkor éri el a tetőfokot, 

amikor a kellékeket egy óvatlan pillanatban a bámészkodókra jut

tatják. Nem kímélve bőrt, ruhát, berendezést. A hatás fergeteges: a 

kicsik visítanak -  vagy a döbbenettől csak később mernek panasz

kodni. Szemük arról árulkodik: nem tudják most sírni kell vagy 
nevetni? A nagyobbak eljátsszák a hőst. Némán tűrnek és igyekez

nek tanulni. Szemük előtt megjelenik: jövőre ők fognak hasonló 

örömökben és vidámságban részesíteni másokat. Esetleg még job
bat találnak ki! Az elvonulok vidám, tarka képet hagynak maguk 
után. Kár, hogy kevesen fogják látni -  a vidám nap zárásaként - 

hány anyuka fogja a kimoshatatlan -  foltos ruhákat hahotázva a ku

kába dobni?!

Tény: egy év múlva -  emlékezve a "vidámkodásra" -  egyre ke

vesebb kisiskolás akar a leendő ballagok közelébe kerülni. Láttuk - 

ra nem tör ki az öröm, csupán a szorongás.

Azokat a Vidám Ballagókat szoktam sajnálni, akik sehogyan sem 

értik, miért nem akarnak körjátékot játszani velük a kicsik. Pedig 

olyan kedvesen hívják őket! Ők csak - egy-egy ártatlan rúzsos pu

szival és játékkal -  egy emlékezetes, vidám napot akarnak szerezni 

maguknak és másoknak.
Felnőttek, mikor segítünk már nekik?

Búzás Mária

Az ASZÓD KAMARATEÁTRUM
tagfelvételt hirdet 1 4  év felett bárkinek. 

Jelentkezni lehet 1 9 9 8 . június 17-én, 18 órakor 
az aszódi Helyőrségi Klubban vagy a 2 8 /4 3 0 - 1 33-as 

telefonon Barabás Tamásnál (munkaidőben)!
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Két templom tornya ékesíti Aszód városát. Ebben nincs semmi 
különös, de az már talán egyedülálló tény, hogy az evangélikus 
templom oltárképe ugyanúgy a Szentháromság jelképe, mint a 
katolikus templomé. Ez nem lehet véletlen. Valószínűnek tar
tom, hogy a Podmaniczkyak, akik a tornyot építtették, olyan tant 
kerestek a keresztény teológiában, mely összeköti a történelem 
során szétvált keresztény embereket.

Nem új ez a tan. C. G. Jung könyvet írt ezen a címen: Kísérlet a 
Szentháromság dogmájának értelmezésére. (C. G. Jung: A szel
lem szimbolikája) E könyvében bizonyítja, hogy “az isteni szfé
rán belüli életfolyamatokra vonatkozó általános trinitárius el
gondolás jórészt megvolt már a kereszténység előtti időkben.” A 
következő sorokban keresztény vallásunknak a Szentháromság
ról szóló tanításáról írok, törekedve arra, hogy közérthető le
gyen.

Szentháromság: Ez a szó a Szentírásban nem található. 
Tertulliánus, a latin teológia egyik legkiválóbb korai művelője 
(kb. Kr. u. 160-225) alkotta. Valósággal ontotta az új szavakat, 
amikor figyelmét a szentháromságtanra fordította. Pedig ezen a 
ponton, az újonnan alkotott szavak miatt válik zavarossá min
den beszéd, ami nem kézzel fogható valóságokról szól. A műsza
vak adott kultúrában, adott korban, adott műveltséggel rendel
kező ember fejében születnek, és szükségképpen csak kevés em
ber érti a szón azt, amit alkotója. Véleményem szerint a teológiai 
és egyéb viták alapja ez a körülmény. Kikerülhető-e, hogy új sza
vakat alkossunk? Valószínűleg nem, mert akkor kikerülnénk. Az 
is lehet, hogy különböző érdekből fakadó ellentéteink kifejezé
sére szükségünk van egy gyakorló területre, és erre a nyelv, a 
szavak nagyon alkalmasak. Példa erre a Szentháromságról szóló 
tan is. A tan körüli viták ismertetésére itt nem térek ki.

Istenről csak hasonlatokban tudunk beszélni, és ezért bármit 
mondunk róla, hozzá kell tennünk, hogy ISTEN azért MÁS. A ke
resztények, akik három személyt neveznek meg, amikor az egy 
Istenről beszélnek, nem új Istent találtak. A keresztények azt az 
Istent ismerik, akit Melkizedek és Ábrahám ismert. “Melkizedek, 
Sálem királya... a magasságbeli Isten papja volt. Megáldotta Áb
rahámot: »Aldott legyen Ábrám a magasságbeli Isten előtt, aki az 
eget és a földet teremtette.«” (Tér 14,18-20)

Az “ég és föld”, a látható és láthatatlan valóság egészét jelenti 
az ókori ember számára. Ennek teremtője az Isten. Hogyan tud
hat meg magáról Istenről, az ő belső világáról többet az ember? 
Csak úgy, ha maga Isten beszél önmagáról az embernek. Ez törté
nik, amikor megjelenik egy ember, akit Jézusnak neveznek, aki
nek öntudata rendkívüli, küldetéstudata rendíthetetlen, aki Is
tent atyjának nevezi: “Én nem magamtól jöttem, az Atya küldött 
(Jn 8,42) engem, azért szavam az ő szava 0n 7,16-18), tetteim az 
ő akarata (Jn 4,34). Az Atyától jöttem, és beléptem a világba; 
most pedig elhagyom a világot, és az Atyához térek vissza.” 0n 
17,28)

Jézus saját küldetésével kapcsolatban az Atyán kívül harmadik 
személyről is beszél: “Én meg majd kérem az Atyát, és más vi
gasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad. 
Ő majd elvezet titeket a teljes igazságra.” 0n 14,16).

A teremtés, a megváltás, a világ megszentelése összetett folya
mat, mely mögött az egyetlen Isten van, aki sokféleképpen cse
lekszik az “üdvözítés rendjén” belül. Az Atyának tulajdonítjuk a 
teremtést, a Fiúnak 0ézus Krisztusnak) a magváltást, és a Szent
iéleknek a világ megszentelését (átlelkesítését).

Igaz ugyan, hogy Damaszkuszi János így foglalja össze az egy
házatyák véleményét: “Minél inkább kutatod a Szentháromsá
got, annál kevesebbet tudsz róla; és minél kíváncsibban firtatod, 
annál inkább elrejtőzik.” (De haeresibus.) (Nemeshegyi Péter: A 
Szentháromság) Ez igaz, mégsem nyugszik az emberi elme, hogy 
e titokhoz közelítve talán mégis gazdagodhat. A közelítési utak 
közül az egyiket vázolom itt.

Házaspárok is új. minden korábbinál boldogítóbb szeretetet 
élnek meg, amikor szeretetük már nemcsak egymásra irányul, 
hanem gyermekükre. Jó barátok is tudják, hogy amikor egy kö
zös cél elérésében, nemes eszmény szolgálatában társak, és nem 
csupán érzelmi alapon barátkoznak, akkor minőségileg újul meg 
barátságuk. Ezen az úton közelített a Szentháromság személyei 
közötti kapcsolat titkához a Xn. században a nagy angol hittu
dós, Szent Viktor-i Richárd, és lélektanilag teljesen megalapozot
tan jelentette ki: “A kölcsönös, önfeledő, önátadó szeretet abszo
lút, isteni érték.” Ez a szeretet köti össze a Szentháromság szemé
lyeit. De ez egyben minta a személyek közötti kapcsolatra embe
rek között is. Ez a szeretet hozza létre személyek között az egysé
get, a többség szintézisét. Semmi sem jobb a szeretetnél, de ha 
valaki csak önmagát szereti, annak nincs a szó szoros értelmé
ben vett szeretete. A szeretetnek egy másik személyre kell irá
nyulnia. Ahol nem létezik több személy, ott nem létezhet szere
tet. A cél tehát ez: Legyenek sokan és sokfélék, de “Legyenek 
mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, 
úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, 
hogy te küldtél engem.” 0n 17,21)

Buzgárt József O.Praem.
(Június 7-e -  Szentháromság vasárnap -  az aszódi búcsú napja.)

C 8E N G E Y  G r .

Á IT A I.Á NOB IfeKÖLA 

JTLTNULJÍülf IFS'Sí MjSLLAJáI

2-3-4. Osztálykirándulások
5. Pedagógus nap a Szülők Munkaközös

ség szervezésében
8. Napközis befizetés
9. Alsótagozatos osztályozó értekezlet

10. Felsőtagozatos osztályozó értekezlet
11. Búcsúzunk tanárainktól -  a 8. osztályo

sok szerenádja
12. Ballagás 17 órától
17. Tanévzáró ünnepély 17 órától
19. Tanévzáró értekezlet

Nyári szünet 

Az iskola
június 29-től augusztus 23-ig zárva tart. 

Tanévnyitó ünnepély augusztus 31-én.
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J e lsz a v u k : “UDVARIASSÁG é s  HATÁROZOTTSÁG”
Arckép Szenoráczky Ferencről és az Aszódi Polgárőr Csoportról

“Nefogjon senki könnyelműen
A húrokpengetésihez!
Nagy munkát vállal az magára,
Ki most kezébe lantot vesz. ”

E gondolattal indítja Petőfi Sándor, A XIX. század költői című 
versét. Igaz az egykori aszódi diák a költői hivatásról vall e gyö
nyörű versben, mégis ha végigolvassuk 1847. januárjában papír
ra vetett sorait, közülük korunk kétértelműségét érezzük páráll- 
ni.

Mai életünk is tele van hamis prófétákkal, mint Petőfi is írja, 
kik zavaros világunkat oly módon használják föl és ki, ahogy az 
saját érdekeiknek a legmegfelelőbb. Nehéz jogegyenlőségről, 
jogbiztonságról, biztonságról, közbiztonságról beszélni. Nehéz 
hivatást vállalva a közért dolgozni, különösen úgy. hogy az em
beri tett értéke az elmúlt évtizedben sokak szemében egy re keve
sebbet ér. Pedig a tett, maga a te tt nem változott. Ami változott 
az az ember és az emberi ítélet. Az emberi tett szerepét igen szé
les körben fölváltotta a pénz. A pénz mennyisége szerint tiszte
lünk valakit, félünk tőle, idegenedünk el tőle, irigyeljük, nem ért
jük. Az emberek közé pénzből von falat a világ.

Magyarország néhány éven belül ünnepli államalapításának 
1000. évfordulóját. E sorsfordulókban gazdag s egyben terhes 
évezred mindig kitermelte azokat az embereket, akik a maguk te
rületén, túlnőve a nehézségeken, kicsit át is lépve azokat, előre 
felé vitték hazánk sorsát. Hála a magyarság ősi erejének ezek az 
emberek többen vannak, mint azok, kik csak saját boldogulásuk 
érdekében hajlandók követ mozdítani. Aszód büszke lehet arra, 
hogy itt is élnek ilyen emberek.

1989-ben alakult meg az Aszódi Önvédelmi Csoport. Később 
fölvették a Polgárőr Csoport nevet, idén pedig egyesületet alakít
va szervezték újjá magukat.

Az Aszódi Polgárőrség vezetője Szenoráczky Ferenc 33 éve ön
tödében dolgozik. A három műszak, a heti váltás, a nehéz átállás 
mellett lassan tíz éve vezeti a csoportot. A Polgárőrség helyettese 
Kvaka István, az Aszódi Postahivatal vezetője, ki a kezdetek óta ke
zeli a csoport pénzügyeit és szükség esetén helyettesíti a vezetőt.

A vezetőséghez tartozik Makkai István és Nagy Lajosné, vala
mint Molnár József, ki évente 50.000 Ft-tal támogatja a csoport 
munkáját, emellett, ugyanolyan szolgálatokat teljesít, mint a töb
biek.

A Polgárőrség kebelén belül 9 egység működik, ebből kettő 
női csoport. A fönt nevezetteken kívül csoportvezetői teendőket 
lát el Subáné Halmos Éva, Füleki László, Miklós József, Nagy La
jos, Vladár László, Király Zoltán, Deme Tibor.

A Polgárőrség jelenlegi létszáma 52 fő. Az országban 42.000 
polgárőr lát el szolgálatot. Ha egybevetjük az ország lakosságát 
és az 1 polgárőrre eső állampolgárok számát, meglátjuk, hogy 
Aszódon cca. 120 lakosra jut 1 polgárőr. Az országos átlag ezzel 
szemben cca. 240 lakos/polgárőr. A helyieknek köszönhetően 
Aszódon kétszer jobb az átlag, mint az országban. Ha belegondo

lunk ennek eredményességét is érzékeljük, hiszen Aszódon a ki
sebb gondokat leszámítva, azért békések a mindennapok.

Talán ez a jó statisztika is hozzájárult ahhoz, hogy fölsőbb 
szintű utasításra 1997. novemberében megszüntették Aszódon a 
hétvégi rendőrségi ügyeletet. Természetesen ezt befolyásolta az 
a tény is, hogy sok rendőr lépett ki munkahelyéről, a rendőrség
nek sincs elegendő pénze és még sorolhatnánk a jól ismert oko
kat, melyekre ezidáig nem talált jó doktort az ország. Miután 
nincs hétvégén rendőri ügyelet, így péntek 19 órától hétfő reg
gel 7 óráig a Polgárőrség látja el az Őrsön a diszpécseri szolgála
tot. Ezt a 60 órát 5 ember 12 órás váltással végzi. Az ügyeletes 
kapcsolatban áll a rendőr járőrrel, közvetíti a bejelentéseket. 
Tárgyalások folynak arról, hogy már csütörtöktől kezdve a Pol
gárőrség látja el az ügyeletet az Őrsön, ezzel is bizonyítandó, 
hogy szükség van a rendőri jelenlétre Aszódon, a hétvégeken is.

A Polgárőrség egyébként minden éjjel járőr szolgálatot teljesít 
22 órától hajnali 4 óráig. A 3-4 fő még ugyanennyivel kiegészül, 
ha rendőri akcióra kerül sor. Az aszódi csoport részt vesz a Galga 
mentén szervezett rendőri akciókban. E megelőző munkára 
nagy szükség van. hiszen a szomszéd tolvaj hozzánk is ellátogat
hat

Tervezték és meg is valósították az iskolák reggeli és délutáni 
felügyeletét. Több bejelentés és konkrét esemény indokolja, 
hogy a Galga mentén is megjelenő kábítószer árusítók ellen 
szükséges a jelenlétet demonstrálni, tevékenységüket még csírá
jában elfojtani.

A csoport tagjai társadalmi munkában végzik munkájukat. A 
szolgálat egyeztetése nem könnyű, mivel majdnem mindenki kö
tött munkaidőben dolgozik. Mindannyian az otthon mellett vál
lalják ezt a nem kis terhet. Ráadásul, ami az eredményesség 
egyik fokmérője, ritkán van sikerélmény, azaz ritkán adódik 
olyan esemény, amely a közrendet veszélyeztetné. Na nem azért, 
mert ügyetlenek a polgárőrök, hanem, mert a környéken Aszó
don a legalacsonyabb az elkövetések száma. Természetesen az 
eseménytelen napokon is kell járőrözni!

A csoport vezetője kifejezetten büszke, hogy a lakossággal még 
egyszer sem keveredtek a polgárőrök nézeteltérésbe. Jelszavuk: 
udvariasság és határozottság! Gondoljuk csak végig: egy parkőr
nek van igazoltatási jogköre, egy polgárőrnek nincs. Mindezek el
lenére, a máshol előforduló atrocitások Aszódra sohasem voltak 
jellemzők. A jogkör nélküli polgárőrök jogkörrel történő fölruhá- 
zása érdekében vet véget az ezidáig fönnálló fonák helyzetnek az 
1998-as esztendő, mely a tanulás éve is egyben. A tagság 20-24 
órás tanfolyamon vesz majd részt, melyet kiváló rendőrtisztek, 
köztük Nemes István őrnagy fognak vezetni. A polgárőrök így 
alapfokú jogi ismeretekre tesznek szert, tisztában lesznek a tör
vény adta lehetőségekkel, kötelezettségekkel, s a tanfolyam vé
geztével “Közfeladatot ellátó személy” képesítést kapnak. A veze
tőknek Budapesten tartják a 40 órás továbbképzést.

A munkát a vezetőség minden hónap utolsó péntekén tartott 
megbeszélésen szervezi meg. Szolgálati helyüket a Szent István 
Patika korábbi helyiségének egyikében rendezték be az Önkor



14 ASZÓDI

mányzat segítségével. Sokat segít a Város vezetése, hiszen idén
től 250.000 Ft-ra emelték a korábbi támogatási összeget, egyben 
két hasábrádiót vásároltak a Polgárőrség részére. A járőrözést 
saját gépkocsival végzik -  sokan föl sem veszik a benzinköltsé
get. Az egyszerűség és a célszerűség érdekében tervezik egy hasz
nált autó megvásárlását, mely mint szolgálati gépkocsi járná a 
város utcáit.

Sokan segítik a csoportot, de még egyszer ennyi, azaz 500.000 
Ft-ra lenne szükség a felhőtlen létezéshez.

A nehézségek ellenére sok sikert, eredményt tudnak fölmutat
ni az aszódi Polgárőrök. Az Aszód Fesztiválok zökkenőmentes le
bonyolítása Papp György, a Gödöllői Rendőrkapitányság pa
rancsnoka és dr. univ. Komáromi István Pest Megye Rendőrkapi
tánya elismerését is kiérdemelte.

Szenoráczky Ferenc a csoport érdemeként kezeli azt az orszá
gos elismerést, melyet a Készenléti Rendőr Ezred Székházában 
vett át és amit Pest megyében 1997-ben csupán egy személynek 
ítéltek oda, a Pest megye legjobb Polgárőr vezetője címet. A cso
port elismerését fokozza, hogy Szenoráczky Ferenc tagja a Pest

Megyei Polgárőrség Szövetsége elnökségének és az Országos Pol
gárőrség Közgyűlésének, hol feladataként a Galga mente fel
ügyeletét jelölték meg.

Az aszódi Polgárőr csoport jó csapat. Igaz voltak nehézségek, 
de a vezető nem engedi senkinek sem kisajátítani a csoportot, 
műit ahogy mondja: A csoport Aszódért van, és nem egyes embe
rekért!

A Polgárőrség köszöni mindazok segítségét, akik hozzájárultak 
működésükhöz. Külön köszöni Aszód városa és polgármestere, 
Bagyin József, Vörös László, a Helyőrségi Klub vezetője, Számos- 
völgyi István, Barta János, Fodor Miklós, valamint Nemes István 
aszódi őrsparancsnok mindennemű segítségét, támogatását!

Tisztelt Lakosság! Forduljanak segítséggel a Polgárőrséghez, 
Ők szívesen segítenek, de kérem Önöket segítsék is a Polgárőrök 
munkáját, hiszen a cél közős: biztonságunk, értékeink, nyugal
munk a tét. Fölvetéseiket és felajánlásaikat a Polgárőrség vezető
jénél vagy pedig a Tükör hasábjain keresztül tegyék meg!

Asztalos Tamás

Aszód Ifjúságért 
Alapítvány

Az alapítvány létrehozója és fenntartója a 

PYRUS Környezetvédelmi Kft. I. sz. 

Veszélyeshulladék-lerakó telepe 

100.000 forinttal megemelte a keretösszeget.

Ösztöndíj igénylők:

középiskolai:

1. Strausz Hajnalka 3000,- Ft/10 hó

2. Kovács Ádám egyszeri 10.000 Ft

sporttámogatás

3. Körösi Gábor 

főiskolai:

1. Kovács Andrea -

Kuratóriumi tagok: 

Dr. Bodó Zsolt, Penák Dóra, Pesti Imréné, 

Sáhóné Bordás Éva, Maár György, fíemenár 

József, Vezér Anna 

Elnök: Kovács Ferencné

Pályázó Téma Kórt összeg Kapott összeg

Városi Könyvtár Nyári olvasótábor 10.000,-

Városi Könyvtár Műv. Ház udvarszépítés 30.000,- 50.000,-

Művelődés Háza Hangosító berendezés ünnepségekhez, programokhoz 180.000,-

Petőfi S. Gimn. Tanúim, kiránd. Prágába 155.000,- 16.500,-

Napsugár Óvoda Egészségnev. Családi Sportnap 20.100,-
30.000,-

Napsugár Óvoda Egészségügyi hét, Gyermeknap 34.000,-

Szivárvány Óvoda Túra Hatvanba -  Erdei iskolába 20.000,-
30.000,-

Szivárvány Óvoda Családi Sportnap 27.000,-

Csengey G. ÁH. Isk. Battonyai túrázás 50.000,-
55.000,-

Csengey G. Ált. Isk. Diáknapok, akadályversenyek 20.000,-

2. sz. Ált. Iskola Helyi szabadidős rendezv. 15.000.-

2. sz. Alt. Iskola Színjátszó csoport és énekkar 20.000.-

2. sz. Ált. Iskola Német nyeta és kézmúv. tábor 50.000.-

Z  sz. Ált Iskola Helyi hagyományok ápolása 6.000.-

2. sz. Alt. Iskola Föld napja 40.000,-

2. sz. Ált. Iskola Tehetséggondozás 17.500.- 80.000,-

2. sz. ÁH. Iskola Iskola környezetének szépítése 27.750.-

2. sz. Ált. Iskola 1848/49. forr. ünnepi orsz. sorozat 43.000.-

2. sz. Ált. Iskola Családi sportnap 25.000,-

2. sz. Ált. Iskola Erdei iskola 25.000,-

2. sz. Ált. Iskola Természetjárás 150.000,-

Evang. Gimnázium Disputa tábor 20.000,-
60.000,-

Evang. Gimnázium Nyári táborozás 40.000,-

Molnár Ilona Tánctábor 16.500,- 15.000,-

Nyugdíjas Klub Hagyományőrzés akármennyi 10.000,-

Nagycsaládosok Egy. Gazdálkodj okosan 44.000,- 10.000,-

Vöröskereszt Kemencei nyári táborozás 120.000.- 22.500,-

AMEDIK Gyógyúszás támogatása valamennyi 22.500,-

Róm. Katolikus Egyh. Lelkigyakorlatos gyerekek táborozása 30.000.- 15.000,-

Baptista Egyház Szabadidős progr. vasárnapi iskolások részére 10.000.- 5.000,-

Kamarateátrum Új bemutató előkészítése 110.000,- 40.000,-

Bölcsőde Környezetszépítés 7.000,- 7.000,-

INO Közösségteremtő, szabadidős prog. 30.000.- 12.000,-

Csiribiri Játszóház Városi Gyermeknap rendezése 70.000,- 30.000,-

Összesen: 1 .6 1 2 .8 5 0 ,- 5 7 0 .0 0 0 ,-

Lapzárta 
június 20-án!

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

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

2170 Aszód, Kossuth L. u. 72. Tel.: 28/400-606
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Lakástakarék a postán
Minden kedves ügyfelünknek 
akí lakástakarékot kőt' 
a postán 1998. március 15- 
és június 30. között 
(szerződéséhez igazodóan)
3 LAKÁSKASSZA vagy 
az OTP Lakástakarékpénztár 
ajándékkönyvet küld:

A könyvek praktikus 
ismeretekkel segítik 
tájékozódását 
az otthonteremtéssel 
vagy a lakással 
összefüggő gondjaiban.

c
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Posta
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Tisztelt Bagyin József Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy sokéves hagyományként a Magyar Pos
ta Rt. Budapest-vidéki Igazgatósága igény esetén, helyi ren
dezvényeik, programjaik helyszínén alkalmi postát működ
tethet.
Az alkalmi poostán speciális, ún. alkalmi bélyegzőt haszná
lunk, melyet a megrendelő saját elképzelésének megfelelő 
grafikával készíttethet el.
Az alkalmi posta működése és a különleges bélyegző hasz
nálata még emlékezetesebbé teszi ünnepeiket, illetve a pos
tai küldemények által a rendezvények híre még szélesebb 
körben ismertté válik, akár külföldön is.

Á LLA TO R V O SI Ü G YELET
Aszód és a környező' települések (Bag, Domony, Iklad, Gal- 
gamácsa, Váckisújfalu, Kartal, Verseg) részére kialakított 
hétvégi és ünnepi állatorvosi ügyelet június havi beosztása 
az alábbiak szerint alakul:

június 6-án 8 órától június 8-án 8 óráig 
Dr. Németh Mihály,

Aszód, Kossuth u. 62., telefon: 06-28-400-207 
június 13-án 8 órától június 15-én 8 óráig

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

június 20-án 8 órától június 22-én 8 óráig 
Dr. Soós Endre,

Aszód, Kossuth u. 51., telefon: 06-28-400-062 
június 27-én 8 órától június 29-én 8 óráig

Dr. Márton János,

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

NYITVA TARTÁS
Hétfőtől-péntekig 
8-12.00, 13-16.00 
Szom bat 8-12.00

A Posta Shop kínálatából:

Videókazetta 195’ 580,- Ft
240’ 670,- Ft

Hangkazetta C-60’ 130,- Ft
C-90’ 160,- Ft

Olvasószemüveg 750,- Ft
Figurás képeslapok 30-120,- Ft-ig
Lézeres képeslap 110,- Ft
Sooters film 399,- Ft
Elemek 68-122,- Ft-ig
Papírzsebkendő 20,- Ft
Paloma illatosító 8 0 ,-ft
Dohányáru 115-175,- Ft-ig

Postabank, OTP Bank, valamint Budapest Bank betéti 
konstrukcióival állunk ügyfeleink rendelkezésére, OTP- 

LTP, Lakáskassza és Providencia biztosítások köthetők.
Kvaka István postavezető

Szolgáltatásunkról tájékoztatni szeretném a helyi rendezvé
nyek szervezőit, ezért kérem, hogy az 1998-as évi “Ese
ménynaptárának” másolatát szíveskedjen számomra eljut
tatni.
Természetesen ajánlatom akkor is érvényes, ha az Önkor
mányzat saját hatáskörben rendezi meg az eseményt, ez 
esetben a részleteket külön levélváltás útján tárgyalhatjuk. 
Segítségét előre is köszönöm.
Üdvözlettel:

B or Sándor 
igazgató

Magyar Posta Részvénytársaság 
Budapest-vidéki Igazgatóság

Autómentés éjjel-nappal tavalyi áron! Segélyszolgálat, helyszíni javítás, gép
kocsi tárolás. 06-30403-479,06-28-401-245

Aszódon a Lakótelepen 33 m'-es üzlethelyiség (virágbolt) eladó.
Tel.: 06-28401-690,06-28439-536

Eladó 1 db redőnyös ablak(160x210).Ár: 10.000Ft.Tel.: (28)400-524

TANFOLYAM
Tisztelt leendő autóvezető partnerünk!

Bizonyára tisztában van azzal, hogy a közlekedés veszélyes üzem. Megelégszik-e Ón 

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 vizs

gáit; 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, június 15. 16.30.

Felvilágosítás és jelentkezés:
Gyógyászati segédeszközök boltja (OTP mögötti, a 401-925-ös telepszámon 16 óra 

után, vagy a 06-30-328-092-es telefonszámon.

Diákoknak kedvezmény!
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OTP Magánnyugdíjpén

B i z t o s  j ö v ő ,  h a s z n o s  j e l e n !
Ö n  b iz o n y á r a  a z t  m o n d ja :  a  n y u g d í j  m é g  a j ö v ő  z e n é j e .  M i m é g i s  s z e r e t n é n k  m e g g y ő z n i  Ö n t ,  

h o g y  l é p j e n  b e  a z  O T P  M a g á n n y u g d í j p é n z t á r b a .  N e m c s a k  a z é r t ,  m e r t  p é n z t á r u n k  biztos anyagi 
hátteret é s  e z á l t a l  f i a t a l o s  ö r e g s é g e t  k ín á l  m i n d e n  ta g já n a k . H a n e m  a z é r t  is ,  m e r t

a tagságból származó előnyöket Ön már belépése másnapjától élvezheti:
• minden belépő alacsonyabb hiteldíj mellett veheti igénybe A-hitelét.
• H a  m é g  n i n c s  A - h i t e le ,  a z  O T P  b a n k f ió k o k b a n ,  v a g y  a z  O T P  T e le B A N K  C e n t e r e n  k e r e s z t ü l  k ö t 

h e t  rá  s z e r z ő d é s t .

• Minden új tag ajándék C ir ru s /M a e s tro  bankkártyát kap, a m e ly e t  h a z á n k b a n  t ö b b  e z e r ,  a  

n a g y v i lá g b a n  t ö b b  m i l l i ó  k e r e s k e d ő  e l f o g a d .

AZ OTP NYUGDÍJPÉNZTÁR ELŐNYEI:
Nem je len t többletkifizetést
Magánpénztári tagság esetén az amúgy is befizetésre kerülő nyugdíjbiztosítási járulék kerül átcsoporto
sításra oly módon, hogy a munkáltatója az Ön bérének 6%-át a TB helyett az OTP Magánnyugdíjpénztár
ba utalja át.
Egyéni szám lavezetés
Befizetéseit névre szóló, egyéni számlán tartjuk nyilván, a hozamokat is itt írjuk jóvá. Ön ehhez a hoza
mokkal megnövelt összeghez juthat hozzá nyugdíjas korában. A számláról bármikor felvilágosítást kap
hat, akár telefonon is.
Örökölhetőség
A magánnyugdíjpénztári számlán lévő összeg - és bizonyos mértékben a folyósított szolgáltatás - örököl
hető.
A nagyobb nyugdíj lehetősége
A magánnyugdíjpénztárba kerülő befizetések egyben befektetések is. Az OTP Magánnyugdíjpénztár az 
összegyűjtött tőkét nagy mennyiségben, kedvező feltételek mellett - de kizárólag a törvény által megsza
bott befektetési lehetőségek keretei között - gyarapítja. így mindamellett, hogy a befizetések megőrzik re
álértéküket, a jóváírt hozamok révén a tőke is növekedik. A törvény pedig arra is lehetőséget biztosít, 
hogy munkáltatója az Ön 6%-os befizetését 10 %-ra egészítse ki.
Garanciák
A pénztártag egyéni számláján lévő összegre és az ennek alapján megállapított nyugdíjszolgáltatásra a 
Pénztárak Garancia Alap és ezen keresztül az állami költségvetés vállal garanciát. Ezen felül az OTP 
Magánnyugdíjpénztár mögött a nagy és stabil hazai pénzintézet, az OTP Bank áll.

Reméljük, hogy kapcsolatunk évtizedekre szól majd.
Szeretnénk, ha Ön már a kezdetek kezdetén elégedett lenne!

OTP M a g á n n y u g d íjp én ztá r  = b iz to s  jö v ő , h a s z n o s  je len !

OTP BANK ASZÓDI FIÓK, Kossuth L. u. 42-46.
Tel.: 28/400-076, fax: 400-133 (érdeklődni lehet az OTP Bank 434-66-88 központi számán is.) 
Nyitva: hétfőtől csütörtökig 7-45-15; pénteken 7.30-12.30 óráig 

(Ebédidő: 12.30-13 óráig)

E l ő t é r b e n  a  b i z t o s  h á t t é r Ö li)


