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Aszód város Önkormányzata pályázattal meghirdeti a 
volt Költségvetési Üzem 4.230 eFt nyilvántartási értékű 
használt készletét, vállalkozók részére.

A készlet értékesítésének feltételeiről érdeklődni lehet 
a pályázat leadásának helyszínén: Városi Polgármesteri 
Hivatal 2170. Aszód, Szabadság tér 9.

A pályázat leadásának határideje: 1993. április 15.



2 ASZÓDI

NYILVÁNOS KATONAI ESKÜTÉTEL
BfiMMl • 34 év után először llllllf*.

Azok közé számítom magam, akik Aszód városban gon
dolkodnak. Hiszek a város egységében és az egységet alkotók 
szépkülönbözóségében. Hitem 1993. március 13-án megerő
södött. A város főterén tartotta a katonai esküt Aszód Hely
őrségparancsnoksága. A 40. Galga Vezetésbiztosító Ezred a 
301. Műszaki Mentőézred és a Galgamácsai Hírközpont 
újonc állománya kb. 2500 ember előtt emelte kezét eskühöz. 
A rendszerváltást követő évek friss levegőjén túl a Helyőrség 
parancsnokságának is komoly szerepe van a város egységé
nek erősítésében, mely folyamatban e díszes esemény koránt
sem az első lépés volt. Az egység szépségét megcsodáló népes 
érdekelt illetve érdeklődő közönség egy életre kedves emlé
kei sorába emelheti a megannyi helyről idekerült, egymástól 
sokban különböző, de egymás mellett mindannyiunkért eskü
vő katonák képét.

Aszódon először és ezidáig utoljára 1959 tavaszán tartottak 
nyilvános katonai esküt a Posta előtt. Az akkori parancsnok
nak, Iványi János alezredesnek, Bank László az ezred törzs
főnöke adta be a jelentést. Remélem, 1993 után nem kell majd 
34 évet várni.

Az eskü tiszteletére a Helyőrség és a GAMESZ főterünket 
felújította, rendbetette. Ilyen impozáns, ekkora érdeklődést 
kiváltó városi rangú esemény megrendezése a továbbiakban 
a tér átalakításának az igényét is fölveti, a rendezvények 
érdekében. így válhat folyamatosan díszévé egy tér a város
nak, és egy esemény a térnek.

A díszemelvény is az egység szimbólumaként állt a tér 
közepén, nem  valahol a távolban, a felhők közt, alig láthatóan. 
Figyelmet érdemlő módon a magyar címer a nemzeti zászló 
mellett Aszód város címere is helyet érdemelt az emelvényen, 
keretbe foglalva a jelképesen elhelyezett gépfegyverek és az 
esküt tevő katonák vállain nyugvó fegyverek együvé tartozá
sát.

A Budapest Helyőrségi Zenekar az esemény veretéül szol
gált. Még a magamfajta lomhán járó ember is feszesebben állt 
a zene hallatán. Sokáig lábamban érezve a katonás ritmust. 
Az élő zenét semmi sem tudja helyettesíteni.

Az alegységek megérkezését követően behozták a csapat- 
zászlót, majd a vendégeket —  Pálos Frigyest, a Hatvani 
Katolikus Egyház prépostját, Nagy Árpádot, galgahévízi plé
bános esperest; Dr. Jusztin Ferenc rendőralezredest, Hatvan 
város rendőrkapitányát; Szinyei Andrást, Hatvan város pol
gármesterét; Markó József ezredest, a Magyar Honvédség 
Főhíradó Központ parancsnokát; Széles Elek alezredest, a 
Magyar Honvédség 301. Egység parancsnokát; az alakulatok 
vezető állományát; Bagyin Józsefet, Aszód város polgármes
terét; valamint Magyar Mihályt és feleségét —  fölkísérték a 
tribünre.

Pontban 13 órakor az állomány fogadta az elöljárót, Kele
men István vezérőrnagyot, Budapest Katonai Kerület pa
rancsnokhelyettest, Budapest helyőrségparancsnokot, akit 
Sztán István ezredes, helyőrségparancsnok kísért be. A Ve
zérőrnagy üdvözlésére csak úgy zengett az “Erőt, egész
séget!”. A Himnuszt és a zászlónak való tiszteletadást köve
tően Sztán István üdvözölte a meghívott díszvendégeket, az 
esküt tevő katonákat, a hozzátartozókat és a megjelenteket.

Szavai után Gál Gyula őrnagy, vezénylő parancsnok Ma
gyar Zoltán honvédet szólította eskühöz. A szülők az eskü 
szövegét előremondó fiuk két oldalán álltak. Talán ezekre a 
pillanatokra mondják: megáll az idő.

m m o H
--------- ----------------------------

Fotói MÓNI

Az ünnepi beszédek sorát Kelemen István vezérőrnagy 
kezdte. Aszód és környéke ünnepének nevezte a nyilvános 
esküt, egyben az egész ország ünnepének is, hiszen 13-án 
Magyarországon 20.000 katona tett esküt. Beszédében ki
emelte, hogy országunkhoz hasonlóan hadseregünk is függet
len, nem idegen érdekeket szolgál, hanem a haza védelmét 
tekinti céljának, léte alapjának. Megnyugtatta a szülőket, 
hogy biztos kezekben tudhatják gyerekeiket, hiszen Aszódon 
már nagyon régóta nem történt semmiféle súlyosabb vissza
élés. Az eskü szavait —  mondta a Vezérőrnagy úr —  “tiszta 
szívvel fogadta”, emellett egyben felhívta az esküt tett kato
nákat: “A katonai eskü egy életre kötelez!”

Bagyin József, Aszód város polgármestere biztosította a 
katonafiatalokat városunk barátságáról. A katonai mesterség 
tudásának megszerzéséhez sok sikert kívánt.

Pálos Frigyes plébános prépost szavai meghatottságot, igaz 
örömöt sugároztak. A résztvevőkhöz szólva hangsúlyozta, 
talán furcsa, hogy négy évtized után papi ember is jelen van 
és szól ezen az ünnepen. Az esküt tevőkhöz intézett beszédét 
egy csodálatos párhuzamra építette: “Mi úgy tekintünk rátok, 
mint a haza nagyszerű embereire, kik megvédik a hazát.” 
A feladatokat hármas gondolategységben —  az élet megbe
csülése, az igazság szolgálata, a jövő  reménysége — jelölte 
meg, melynek magasztossága mellé rögtön fölemelte a nem
zeti zászlónkat, zászlónk három jelképet hordozó színét: a 
pirosat, mely a vér, egyben az élet színe, a fehéret, mely a 
tisztaság, az emberség színe, s a zöld színt, mely a reménysé
get szimbolizálja. Beszédét a következő áldással zárta: “Isten 
éltesse és őrizze a katonafiatalokat, jelentsék ennek a népnek 
biztonságát, és jobb jövőjét!”

A beszédek elhangzása után a Szózatnak tisztelgett minden 
jelenlévő, majd a díszmenet következett. Az ünnepi katonai 
eskütételt a csapatzászló elvitele, majd az alegységek elvonu
lása zárta.

A közel 300, esküt tett fiatal 16-a reggel 6 óráig eltávozás
ban részesült. A Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Műve
lődési Ház 13-án este katonabált rendezett, így téve teljessé a 
napi programot.

A magam részéről az esemény ily módon történő lebonyo
lítását megbecsülöm, tisztelem és támogatom. Kívánom 
mindannyiunknak, hogy még sokszor legyen benne részünk.

(Megköszönöm Szombati Lajos főhadnagynak a cikk meg
írásához nyújtott információs segítségét.)

Asztalos Tamás
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A feledhetetlen élmény
Aszód közéleti eseményeinek az 1993-as esztendőben ki

emelkedő csúcspontjai voltak városunkban a március közepi 
rendezvények. A sorsom úgy hozta, hogy személyesen nem 
lehettem jelen  helyőrségünk katonai eskütételén. A sorsot 
emlegettem, mert az elképzelés első percétől kezdve lelkesen 
támogattam és vártam ezt a nevezetes eseményt. Amíg azon
ban a képzeletbeli mérlegem egyik serpenyőjében hiány mu
tatkozott, a másikban bőséges kárpótlást kaptam, amikor egy 
nappal később felkerestem M agyar Mihályékat azzal a nem 
titkolt szándékkal, hogy megkérdezzem őket: mint szülők, 
hogyan élték át érzelmileg fiuk ünnepélyes katonai eskütéte
lét?

Először Zolival, bocsánat immár Magyar Zoltán honvéddel 
beszélgettem életének e fontos eseményéről. Nem illetlenség
ből, hanem  udvariasságból, hiszen talán köztudott: ő  mondta 
bajtársai előtt a katonai eskü szövegét.

— M ilyen érzésekkel léptél az eskütételhez? — kérdeztem 
az ifjú katonát.

—  Bevallom, szorongtam —  annak ellenére, hogy már 
többször felléptem színpadon. A katonai eskütétel semmilyen 
színpadi szerepléshez nem hasonlítható. Számomra fontos 
volt, hogy az eskütétel katonás hangvételű legyen, ugyanak
kor bizonyos részei —  egyes szavak hangsúlyozásával —  
érzelmekre hatóan ünnepi hangulatot sugározzanak. Ebben 
természetesen színházi és ezen belül beszédtechnikai tanul
mányaim és tapasztalataim könnyebbséget jelentettek. Erkel 
Ferenc Bánk bán operájának Hazám, hazám ., című dala élő 
zenekari előadása ezt a hangulatot még magasztosabbá tette, 
a szövegnek és a zenének tökéletes összhangban kellett lennie. 
Igen közelinek tűnik az ünnepélyes aktus, ezért igazán még 
nem is tudtam az elmondottak tartalmát teljességgel átgondol
ni. Azonban tagadhatatlanul más lettem, hiszen az ember 
életében csak egyszer van ilyen hivatalos eskü, másrészt ezek 
után sokkal nagyobb felelősséggel tartozom a hazának.

Beszélgetésünk alatt M agyar Mihályné, az édesanya látható 
büszkeséggel simogatta tekintetével katonafiát és hallgatta 
szívből jövő, felelősségteljes tartalmú szavait. Kérdésemre 
meghatottságát alig leplezve sikerült csak válaszolnia.

—  Amikor fiunk mellett állhattunk, igencsak nyelnem kel
lett a könnyeimet, hiszen arra gondoltam, hogy katonafiam 
nem is olyan régen még kis emberpalánta volt. Es most.. Erre 
alig lehet szavakat találni, hiszen az eskütétel alatti ünnepé
lyes pillanatokban kimondhatatlanul boldog érzés volt hall
gatni a fiamat és bajtársainak az egész teret betöltő esküje 
visszacsengését. Én is, mint minden édesanya, nagyon féltem 
katonafiamat. Országhatárunkhoz közel kegyetlen háború 
dúl, és ezekben a percekben is édesanyák vesztik el örökre a 
fiaikat. Ezért kívánom azt, hogy esküt tett katonafiaink szol
gálatukat békében töltsék le.

Itt kapcsolódott a beszélgetésbe M agyar Mihály, Zoli éde
sapja, aki elmondta, hogy az ünnepség alatt többfajta érzés 
kerítette hatalmába. Egyrészt nagyon tetszett nekem — hang
súlyozta — , hogy Aszód főterén zajlottak le az események. 
Tudom, hogy a helyőrség vezetésének, tiszti állományának 
tetemes többletmunkát jelentett az eskütétel főtéri megszer
vezése és lebonyolítása. Úgy gondolom azonban, kárpótolta 
őket az a különös hangulat, melyben együtt ünnepeltek a 
kiskatonák hozzátartozói és a szép számmal jelen lévő aszódi 
polgárok. A két művelődési ház tevékenységének ezévi 
összevonása és az ilyen események városi megrendezése csak 
elősegíthetik a város és a helyőrség kapcsolatát. Biztosan 
merem remélni, hogy ezután hagyománnyá válik itt a katonai 
eskütevés. Tetszettek továbbá az elhangzott beszédek. Kele
men István vezérőrnagy, Bagyin József polgármester és Pálos 
Frigyes hatvani prépost urak munkaterük sajátosságai alapján 
szóltak a katonákhoz. Tették ezt az alkalomhoz illően politi
kamentesen, pátoszok nélkül, féltőn és szeretettel.

Az eredeti kérdésre a választ pedig így tudom összegezni: 
családunknak, de úgy gondolom, valamennyi szülőnek és 
katonafiatalnak az eskütétel feledhetetlen élményt jelentett.

—  A ki —

Pálos Frigyes beszéde közben 
Fotó: MÓNI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A 40. GALGA

VEZETÉSBIZTOSÍTÓ EZRED PARANCSNOKA 

PÁLYÁZATOT HIRDET 

SORKATONAI BEOSZTÁSBA 

TOVÁBBSZOLGÁLATRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSRE.

1. Jelentkezni lehet: 1 fő rajparancsnoki beosztásra, 1 fő
gépjárm űvezetői beosztásba, 4 fő raktárosi beosztásra, 
4 fő gépjárm ű-szerelő-javító beosztásra (raktárosi be
osztások kivételével "B", "C", "F" jogosítvány szüksé
ges).

2. Jelentkezés feltételei:
—  m agyar állam polgárság 
— büntetlen  előélet
— 35 évnél fiatalabb életkor 
— egészségi alkalm asság
—  szakirányú szakm ai végzettség, szakm unkás bizo
nyítvány
— legalább 10 hónapos sorkatonai szolgálat
— szolgálati feltételek
— legalább 2 év legfeljebb 12 év szolgálati idő vállalása; 
3 hónapos próbaidő alatt a szolgálati viszonyt bárm e
lyik fél azonnali hatállyal indoklás nélkül megszüntetheti 
— továbbszolgálat felső korhatára: betöltött 45. életév
—  indokolt esetben szakirányú bázisképzésen való 
részvétel.

3. Járandóságok:
— élelmezési, ruházati és elhelyezési természetbeni ellátás 
— közvetlen hozzátartozókkal együtt katonaegészségügyi 
ellátás

4. Bérezés: képzettségtől, végzettségtől függően havi bruttó
15—17.000, -F t

Jelentkezni lehet: 40. Galga Vezetésbiztosító Ezred, 
Szem élyügyi rlg. Aszód, Hatvani út 2.
Tel.: Aszód 94., 65-63 m ellék.

Sztán István ezredes 
parancsnok
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A szód város Ö nkorm ányzata 1993. 

febru ár 9 -i ülésén a z alábbi napirendi 
pontokat tárgyalta meg:

1. napirendi pontként Aszód város 
Belvárosi Rendezési Tervét vitatta meg 
a Képviselőtestület, melyet jóváhagyó
lag tudomásul vett. A terv ismertetésére 
lakossági fórum kerül megszervezésre.

2 napirendi pontként a Képviselőtes
tület a Galgamenti Víziközmtf KFT va
gyonátadásáról és munkakezdéséről 
szóló tájékoztatást tárgyalta a testület, 
melyet elfogadott.

3. napirendi pontként az Aszód Váro
sért Alapítvány mérlegbeszámolóját 
tárgyalta a Képviselőtestület, mely az 
alapítvány 1992. évi tevékenységéről 
szólt. Az előteijesztést a testület tudo
másul vette.

4. napirendi pontként a gázvezeték
építés alakulásáról számolt be a Polgár- 
mester. A Polgármester tájékozatóját a 
gázvezeték-építés alakulásáról és az Ál
lami Vagyonügynökség által adott 
kompenzációról tudomásul veszi a 
Képviselőtestület. Felhatalmazza a Pol
gármestert, hogy a kapott kompenzáci
óval kapcsolatos szerződés aláírására 
tegye meg a szükséges intézkedéseket.

5. napirendi pontként a testület az 
Önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 9. § (4) bek. és a 15/1991. 
(X.3.) MKM. sz. rendelet alapján a GA- 
MESZ, a Városi Könyvtár és a Gondo
zási Központ részére a Működési Enge
dély kiadásáról döntött.

6. napirendi pontként a testület a la
káseladási szerződések feltételrendsze
rét tárgyalta és határozta meg. A Képvi
selőtestület az Aszód, Falujárók útja 
5/5. sz. épületben 16 lakás, az Aszód 
Csiky Imre u. 2. sz. épületben 4 lakás 
Pannon-In veszt Építést Szervező és Ér
tékesítő BT által való felértékelését tu
domásul veszi, azt elfogadja. Az eladás 
további lebonyolításában az eladási ár 
előlegezése után a fennmaradó rész 
azonnali befizetését, a jogszabályban 
rögzített 1 éven belül befizetést mondja 
ki. A szerződésben rögzítésre kerül, 
hogy tulajdonba kerülés csak a teljes 
vételár kifizetése után történjen.

7. napirendi pontként az Aszód, Kos
suth L. u. 99. sz. alatti lakás átminősíté
sét döntötte el a testület, melyet szolgá
lati bérlakássá minősített át.

8. napirendi pontként Masznyik Ist
ván Aszód, Bethlen G. u. 55. sz. alatti 
lakos építési telekvásárlási kérelmét 
hagyta jóvá a testület.

9. napirendi pontként a Képviselőtes
tület az ASZÓDI TÜKÖR nyomdai 
munkáival —  a kedvezőbb árajánlatot 
adó —  TYPOVENT KIADÓ ÉS 
NYOMDA KFT-t bízza meg.

Utolsó napirendi pontként került 
megtárgyalásra Masznyik Pál Aszód,

Siklaki hegy utcai lakos telekmegköze
lítési ügye, melynél a Képviselőtestület 
a Berek út meghosszabbításáról és köz
művesítéséről döntött. A szükséges fe
dezetet az Önkormányzat a telekel
adásból fedezi.

A szód város Önkorm ányzati Képvi
selőtestülete az 1993. febru ár 23-i ülé
sén az alábbi napirendi pontokat tár
gyalta:

1. napirendi pontként az Önkormány
zat felügyelete alá tartozó élelmezést 
nyújtó intézményekben megállapított 
élelmezési anyagnormákról szóló ren
deletét tárgyalta a testület, melyet elfo
gadott, s jogérvényesnek mondott ki.

Az önkormányzati intézmények élel
mezési normájával kapcsolatos előter
jesztés alapján hozzájárul ahhoz, hogy 
a 2. sz. Napköziotthonos Óvodánál a 2. 
sz. iskolai tanulók részére biztosított do
bozos tej többletköltségét az Önkor
mányzat 1993. március 1-től június 1-ig 
a gyámügyi keretből fedezze. A többlet- 
költség kifizetésére utólagos kimutatás 
alapján kerülhet sor.

A Képviselőtestület utasítja a Jegy
zőt, hogy vizsgálja meg a dobozos tej 
többletkölségének fedezetét a 2. sz. Is
kola pénzügyi keretein belül.

2. napirendi pontként a volt Költség- 
vetési Üzem épület- és vagyonhaszno
sításának lehetőségeit vitatta meg a tes
tület. A Képviselőtestület kimondta a 
GAMESZ által kezelt és nyilvántatásba 
vett raktári készletek (nyilvántartási ér
ték 2.334 e Ft, raktári új készlet 1.896 
eFt, raktári használt készlet, összesen: 
4.230 eFt) nyilvántartási értékkel törté
nő értékesítését vállalkozók részére hir
detés útján. A hirdetés megjelentetésé
ről a Jegyző köteles gondoskodni.

3. napirendi pontként az ingat
lankezelés, lakóház-üzemeltetés, sze
métszállítás 1992. évi tapasztalatairól 
készült beszámoló került megtárgyalás
ra, mely elfogadásra került. Utasítja a 
Képviselőtestület a GAMESZ vezető
jét, hogy az ingatlankezelés területén az 
50 eFt feletti karbantartási munkák in
dokoltságát és annak számláját a Pol
gármesteri Hivatal műszaki irodájának 
kollaudálni kell.

4. napirendi pontként a megüresedő 
Kossuth L. u. 4. sz. alatti bérlemény 
pályáztatás nélküli hasznosításáról dön
tött a testület a Budapest Bank RT. 
pénzintézet részére.

5. napirendi pontként a Képviselőtes
tület az Orvosszövetség létrehozásával 
kapcsolatos előteijesztést tárgyalta. Tu
domásul veszi, hogy az Aszódjáróbeteg 
ellátását végző háziorvosok, valamint a 
házi gyermekorvosok a terület ellátási 
kötelezettségét változatlan formában 
vállalva és fenntartva 1993. június 1-től

csoportos vállalkozás tagjaként végzik 
az 1992. évi LXXXIV. tv. alapján.

A szód város Ö nkorm ányzati Képvi
selőtestü lete 1993. m árcius 2-i ülésén  
az alábbi napirendi pontok kerültek  
m egtárgyalásra:

1. napirendi pontként tárgyalta a 
Képviselőtestület az 1994. évi költség- 
vetési koncepció előkészítésével kap
csolatban a várható iskolaszerkezet ki
alakításának lehetőségeit. Ezzel kap
csolatban az alábbi határozatot hozta:

A Képviselőtestület minden intéz
mény költségvetésének teljes átvilágí
tását rendeli el, az esetleges pénzügyi 
megszorítások miatt. Figyelemmel ar
ra, hogy a tárgyalt téma során szakmai 
véleményeltérések mellett pénzügyi el
lenvélemények is felszínre kerültek, a 
Pénzügyi EllenőrzőBizottság javaslata 
alapj án a Képviselőtestület meghívj a az 
Állami Számvevőszéket Aszód város 
1993. évi költségvetésének átvilágítá
sára. A vizsgálat fő szempontja az, 
hogy az intézményhálózat jelen szerke
zetében milyen módon finanszírozható. 
A Képviselőtestület ezen túlmenően 
létrehoz egy helyi bizottságot, melynek 
feladata az intézmények költségvetésé
nek vizsgálata, ennek alapján alternatív 
lehetőségek és koncepciók felvázolása 
az 1994. évi költségvetés és az esetleges 
iskolaszerkezet átalakításával kapcso
latban.

A Képviselőtestület az alábbiakat 
mondta ki:

Nem  a gyermekektől kívánja elvenni 
a pénzeket, hanem a finanszírozhatat- 
lan helyzetet kívánta, és akaija —  még 
időben —  finanszírozhatóvá tenni, fi
gyelemmel az 1990. évi LXV. tv. 90. 
§-ában foglaltakra.

A közoktatási szakma hatékony mű
ködésének párosulnia kell a gyermekek 
képzési hatékonyságával. A fentiek 
megvalósítását kellő előkészítés után, 
ha kell az intézmények szervezeti mó
dosításával, összevonással lehet megol
dani úgy, hogy azzal a finanszírozási 
gondok megszűnjenek, és a gyermekek 
képzési színvonala növekedjen.

2. napirendi pontként a Képviselőtes
tület a Polgármester beszámolóját vitat
ta meg a gázberuházás és a telefonfej
lesztés alakulásáról, melyet tudomásul 
vett.

3. napirendi pontként az intézmény- 
vezetői pályázatok kiírásában döntött a 
testület. A Képviselőtestület a 
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet alap
ján a Petőfi Sándor Gimnázium és Gé
pészeti Szakközépiskola, az 1. sz. Álta
lános Iskola, a 2. sz. Általános Iskola és 
az 1. sz. Napköziotthonos Óvoda veze
tői pályázatának kiírását mondta ki. A 
pályázók a Jegyzőnél kapnak informá
ciót az intézményi adatokról.

4. napirendi pontként az Aszód, Pesti 
út 6. sz. alatti 1 lakásos ingatlan felér
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tékelését, forgalmi értékét vitatta meg, 
melyet 936 eFt összegben tudomásul 
vett, és elfogadott.

5. napirendi pontként a nem  lakás cél
jára szolgáló bérlemények lejárt bérleti 
szerződéseit tárgyalta a testület. A Kép
viselőtestület a nem  lakás célj ára szolgá
ló bérlemények lejárt bérleti jogát pályá
zat útján meghirdeti.

6. napirendi pontként a testület rende
letet alkotott a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásról szóló átmeneti igaz
gatási feladatok ellátásáról.

7. napirendi pontként a Helyi Ipar
űzési adóról szóló rendeletet tárgyalta a 
testület, melyet elfogadott és jogérvé
nyesnek mondott ki.

8. napirendi pontként a Galgamenti 
VíziközmtI KFT kérelmét vitatták meg. 
A Képviselőtestület a Galgamenti Vízi- 
közmű KFT által felvett hitel Aszód 
városára eső vagyonrész után készfize
tő  kezességet vállal.

9., 10., 11. napirendi pontként a Ví
zügyi Alapra történő pályázatok be
nyújtását hagyta jóvá a Képviselőtestü
let.

A Képviselőtestület soron következő 
ülését 1993. március 23-án tartja.

Laukó Józsefné 
szervezési adm.

KÖVETKEZŐ SZÁMUNKBAN 
OLVASHATTÁK*
— Közmeghallgatás (1993. márci

us 26.)

— Beszélgetés Bagyín József pol 
gármesterrel az aszódi oktatáspoli 
Tikáról

— Áprilisi riport
— A posta munkája, szolgáltatá

sai, díjszabásai

—Képviselőtestületi változás

— "Felállni csak segítséggel" — 
Gáspár István dkke az Aszódi Fut- 
Iball Clubról

KOMMENTÁR
“A tizenharmadik Te magad légy!” című íráshoz

M inden írásn ak , am ely a  sa jtó  h asáb ja in  megjelenik, m egvan a  sa já t Igaza. így v an  ez Asztalos T am ás cikkével 
kap cso la tb an  Is. így ezért nem  Igazán p rak tik u s  ezt a  reagálást száraz tények, a  Jogszabályok függvényében m egvilá
gítani, m ert nehéz m a  egy törvény és ezzel k apcso la tban  m egjelent ágazati rendele tek  között tisz ta  és m indenki 
szám ára  világos u ta t  ta láln i. Főleg így van ez olyan törvény esetében, am ely nem  fed le több  élethelyzetet.

Mégis tá jékozta tom  a  T isztelt Olvasót, hogy ebben az ügyben a  törvény e lő írásainak  szellem ében eljárva, rán k  
b e ta rta n d ó  kötelező érvénnyel az a lább iaknak  kellett érvényesülni.

A TIZENHARMADIK HAVI ILLETMÉNY
A közalkalm azotti törvény 68. § -nak (1) bekezdése alap ján  a  közalkalm azott m inden  esztendőben  Jogosu lttá  válik 

a  tizenharm ad ik  havi Illetm ényére, am ennyiben az ad o tt évben legalább h a t  hónap  közalkalm azotti Jogviszonnyal 
rendelkezik. Ezt a  Jogosítványát akkor sem  veszti el, h a  Időközben m egszűnik  a  közalkalm azotti Jogviszonya (ha 
elbocsátják , és az e lb o csá tást kim ondó fegyelmi h a táro za t kézbesítéséig a  szükséges szolgálati Időt m egszerezte, vagy 
á tm en t egyházi Isko lába ta n ítan i, de az ad o tt évben m ár h a t  hónapnál több Idő eltelt). A közalkalm azott h a lá la  esetén  
a ju t ta tá s  az  örökösöket Illeti meg.

A tizenharm ad ik  havi fizetés megilleti a  nyugdíjas és nem  teljes m unkaidőben  foglalkoztatott köza lka lm azo tta t Is, 
függetlenül attó l, hogy h a tá ro zo tt vagy h a táro za tlan  Időre nevezték ki, továbbá, hogy van-e  m ásik  m unkahelye. Nem 
Illeti m eg v iszont azt, ak it m egbízási szerződéssel alkalm aztak.

A 1 0 3 /1 9 9 2 . (VI.26.) Korm. rendele t hatályon  kívül helyezte a  10 /1982 . (TV.26.) MT. rende le t 5. § -ának  (1) bekez
dését, m ely a  GYES céljából k ap o tt fizetés nélküli szabadság  Idejét m unkaviszonyban  tö ltö tt Időnek m inősíte tte .

A jogszabályok összevetéséből következik, hogy a  GYES-GYED-re vonatkozó kü lön  szabályok korlátozzák, hogy a 
dolgozó a  tá rsadalom biz to sítási ju t ta tá so n  kívül m ás Jövedelemben is részesüljön.

Az Ö nkorm ányzat “szociálpolitikai érzékenységére" az alábbi ada tok  szolgálnak:
A szociális ágaza ton  belü l a  különböző segélyekre fordított k iadás 13 millió forint volt 1992. évben, az 1991. évihez 

viszonyítva közel a  d u p lá já ra  növekedett (és m in t Ism eretes, még ez sem  elegendő). R endszeres és rendkívüli szociális 
segélyre 368 fő Időskorú  em ber szorult. F iatalkorúak  közül 765  fő részesü lt segélyben.

Ez u tóbb i részletezve:
Iskolai étkezéshez 
hozzájáru lás 1277 eF t
Beiskolázási segély 559 eF t
Tankönyv-segély 571 eF t
Iskolai ú száso k ta tá sh o z  
hozzájáru lás 336  eF t
C saládok rendszeres 
nevelési segélye 1016 eF t
C saládoknak  rendkívüli 
nevelési segély 771 eF t

Fenti tények  és a  segélyezésre kifi
ze te tt összegek m eggyőzhetik a  tisz 
telt O lvasót, az Ö nkorm ányzat szem 
léletének “em berségéről, anya- és 
gy erm ektlszteletéről”.

Az Ö nkorm ányzat döntései az ér
vényben lévő Jogszabályok a lap ján  
tö rténnek , m ert a  törvények b e ta r tá 
sa  m indenkire — Ö nkorm ányzatra  és 
az állam polgárok részére Is — kötele
ző

Kissné Kulybus Gizella 
jegyző Fotó: MÓNI
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A  G ÁZPRO G R AM RÓ L
A városban elteijedtek híresztelések, 

melyek szerint Aszódon veszélybe ke
rült a gázprogram. Hivatkozási alapul 
részben a galgamácsai eseményeket je 
lölték meg, illetve arra próbálták han
golni a figyelmet, hogy a Honvédség 
nem  szándékozik folyósítani a ráeső 
közműfejlesztési hozzájárulást.

E lő s z ö r  Bagyin József polgármes
tert kerestem föl. A polgármester úr 
nem  érti, miért nem  bíznak a program 
megvalósulásában az emberek. A gáz
program az eredeti, 1992. november
ben aláírt szerződés értelmében állami 
kompenzáció nélkül valósítható meg. 
A beruházás létét alapjaiban nem ve
szélyezteti semmi. Nyilvánvaló nehéz
ségek mindenhol előadódnak. A hí
resztelések mögött rossz szándékot, 
hangulatkeltést vél fölfedezni.

I l i v e l  komoly vádként kezelem 
azt a tényt, hogy a híresztelés a Hon
védséget tartja a gázprogrammeghiúsí
tójának, felkerestem Sztán István  ezre
dest, laktanyaparancsnokot. Válaszát a 
következőkben foglalom össze:

Az Aszódi Honvéd Alakulat a M a
gyar Honvédség illetékeseivel történt 
egyeztetés után a következő döntést 
hozta: Az aszódi gázprogramot két lé
pésben tervezik megvalósítani. Az 1. 
ütemben (1993) az eladásra nem  kerülő 
lakótelepi lakások — kivételt képeznek 
az ideiglenes jelleggel kiutaltak, me
lyek lakói önállóan rendelkeznek a be
kötésről — , a Nőtlen Tiszti Szálló és a 
V.K.H.V.M. bekötésére a közműfej
lesztési hozzáj árulást központi keretből 
biztosítják. A laktanya a 2. ütemben 
(1994) kerül bekötésre. Ezt a lépést a

hadsereg pénzügyi keretei indokolják. 
Válaszában, mint képviselő, hangsú
lyozta, hogy Aszód városában akkor is 
megvalósulna a gázprogram, ha nem 
lenne itt a Honvéd Alakulat.

IM Íegkérdeztem Schurina Tamást, 
az INNOTERV építésvezetőjét a beru
házás —  gerincvezeték lefektetése —  
állapotáról. Válaszában a következők
re tért ki:

—  A gázvezeték fektetése a tervek
nek megfelelően, jó l halad. Március 
közepén megtörténik a műszaki felül
vizsgálat, és még ebben a hónapban 
műszakilag átadják a rendszert. A gáz 
beadása a rendszerbe június 30-ig meg
történik.

A. híresztelések alaptalanságát, 
gondolom, e három nyilatkozat bebi
zonyította. A szélesebbkörű tájékoz
tatás érdekében viszont fontosnak tar
tom, hogy egy bővebb értelmezéssel a 
részleteket is világosan lássák az érin
tettek és az érdeklődők. Megkerestem 
hát Bártfai Lászlót, a Polgármesteri 
Hivatal műszaki osztályának vezető
jét. A gázprogram helyzetéről kérdez
tem őt is.

—  A gázprogram indítása 1992. ok
tóberében történt. Ekkor teljesen re
ménytelennek látszott a Veszélyeshul
ladék Lerakótelepért járó állami kom
penzáció megszerzése. Ugyanis a 
tavalyi országos költségvetés “nem is
merte” a kompenzáció fogalmát. Ko
rábban létezett, erre hivatkozva járta 
végig Dr. Becker Pál országgyűlési 
képviselő az illetékes minisztériumo
kat.

A beruházást azért kellett az állami

kompenzáció hiányában 1992-ben meg
kezdeni, mert sejteni lehetett, hogy ’93 
január 1-től az ÁFA nem  lesz visszaigé
nyelhető. Ez 115 millió forint megtaka
rítást jelent, melynek elmulasztása ese
tében a lakossági hozzájárulás mértéke 
20000,- Ft-tal növekedett volna.

A régió településeinek önkormányza
tai — Aszód, Kartal, Iklad, Verseg, Gal- 
gamácsa, Domony, Váckisújfalu, Vá- 
cegres —  novemberben közös beruhá
zás kivitelezésében egyeztek meg. A 
munkálatok novemberben el is kezdőd
tek. A megegyezés értelmében az egy
ségre jutó 50000,- Ft közműhozzájáru
lási díjon felül jelentkező 180 millió 
forint fedezeti hiány az INNOTERV tu
lajdoni hányad fejében fedezte volt.

1993. januáijában a Kormány lehető
séget talált a kompenzáció átadására, 
bizonyos feltételek megszabása mellett. 
Ezen feltételek egyik lényeges követ
kezménye az, hogy az INNOTERV már 
nem adja a 180 miihó forintos beruhá
zási hozzájárulást, tehát a 200 milliós 
kompenzációs összegre a nyolc telepü
lésnek a közmű-hozzájárulási díjjal 
együtt továbbra is szüksége van. A kom
penzációt a nyolc településből csak há
rom  település kapja: Ászód, Iklad, Gal- 
gamácsa. A többi település fedezethiány 
miatt nem tudja településén a gázprog
ramot végigvinni. Ebben az esetben a 
nyolc település együttes beruházása 
nem valósítható meg. A három kom
penzációval rendelkező település vi
szont a kompenzáció és a lakosságtól 
befolyt összeggel együttesen sem biztos 
—  a kompenzációs konstrukcióban —■, 
hogy meg tudja valósítani a rendszert, a 
kötelezően megépítendő, nagy átmérőjű 
gerincvezeték (32 km) költségei miatt.

ASZÓ D VÁROS ÖNKORM ÁNYZATÁNAK  
1993. ÁPRILISI ÜLÉSTERVE

Á prilis 6.
1. H áztartási hulladékszállítás és elhelyezési tevékenység

hatékonysági koncepció kidolgozásáról jelentés 
Előadó: GAMESZ-vezető 
Előterjesztés előkészítésében részt vesz:
M űszaki irodavezető — PEB.

2. Családsegítő Központ létrehozásának lehetőségeiről tá
jékoztató
Előadó: N yem eczné A ndó Edit 
Előterjesztés előkészítésében részt vesz:
Népjóléti Bizottság Péü.irodavez. — PEB.

3. A jóváhagyott pénzügyi terv függvényében rendeletek
hatályosulásának vizsgálatata
a. ) szociálpolitikai tám ogatás lakásépítőknek, lakás
felújítóknak és lakásvásárlóknak
b. ) első lakáshoz jutók tám ogatása
c. ) m unkáltatói tám ogatás odaítéléséről szóló sza
bályzat.
Előadó: Jegyző

Előteijesztés előkészítésében részt vesz:
Ü gyrendi Biz.

4. G ázberuházás alakulásáról jelentés 
Előadó: Polgárm ester 
Előterjesztések elkészítésének határideje:
1993. március 31.

Á prilis 27.
1. Belvárosi Rendezési Terv jóváhagyása

Előadó: M űszaki irodavezető 
Előterjesztés előkészítésében részt vesz: TFB.

2. "Fizető parkolók" vállalkozás m eghirdetése a hatályos
rendelet alapján
Előadó: M űszaki irodavezető
Váll. irodavezető
Előterjesztés előkészítésében részt vesz: TFB.

3. G ázberuházás alakulásáról jelentés
Előadó: Polgárm ester

4. Telefonberuházás alakulásáról jelentés
Előadó: Polgárm ester
Előterjesztés előkészítésének határideje:
1993. április 14.

Az ülések nyíltak, azon bárki érdeklődő részt vehet.
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A nagyátmérőjű, a térséget ellátni képes 
gázgerinchálózatot még abban az eset
ben is meg kell építeni, ha csak keve
sebb az érdekelt, ugyanis a kiépített 
rendszernek alkalmasnak kell lenni ar
ra, hogy a későbbiekben rácsatlakozó 
települések gázigényét kiszolgálja. Ért
hető és logikus a Gázszolgáltató ezen 
előírása. Ésszerűtlen lenne településen
ként külön gerincvezetéket kiépíteni 
Hatvantól. Az együttes— nyolc telepü
lés —  beruházása és üzemeltetése az 
ésszerű és gazdaságos. Ennek feltétele, 
hogy a három kompenzációval rendel
kező település a tulajdoni hányad meg
tartása mellett kipótolja a másik öt ön- 
kormányzat hiányát. Ez azonban úgy 
tűnik, megvalósíthatatlan, tehát az ere
deti, 1992. novemberi szerződéses fel
tételek szerint lehet a gázprogramot 
megvalósítani.

Végezetül megkérdeztem, mit tart a 
legfontosabbnak, amely a lakosság ér
dekeit szolgálná.

— Az üzemeltető személyének isme
rete nélkül, sajnos a tervezés —  városi 
rendszer, családi házak belső tervezését 
is beleértve —  még nem  engedélyezhe
tő. Kéijük a lakosság megértését. Ápri
lisban minden tisztázódik. A berende
zések vásárlásánál még egyszer felhív
juk mindazok figyelmét, akik az 
elkövetkezendőkben gázzal szándékoz
nak fűteni, hogy a fűtési rendszer meg
választásánál és a gázkészülékek vásár
lása előtt feltétlenül kérjék ki gázterve
ző véleményét. Végezetül annyit 
szeretnék elmondani, hogy sem Aszó
don, sem pedig a környék többi telepü
lésén nem  képzelhető el lakossági hoz
zájárulás nélkül a gázprogram — fejezte 
be tájékoztatását Bártfai László.

A program tisztázását követően 
visszatérünk a problémára.

Asztalos Tamás

(  \

A PÁVA UDVAR
KÉR. KFT Aszód,

Kossuth L. u. 6. sz. alatt

vállalkozók,
BT-k, KFT-k
könyvelését

— garanciával, könyv- 
vizsgálói felügyelettel —  

vállalja.

Telefon:
, Aszód 125. J

A R E N D Ő R S É G  É R T E S Í T É S E

A New York-i rendőrség felhívja a 
figyelmet az újfajta kábítószerre, 
amit gyerekeknek kínálnak.

Nagy valószínűséggel már forga
lomban van Svájcban, és hamarosan 
Európa többi országában is forgalom
ba kerülhet. Egész Amerikában árul
nak matricákat BLUE STAR (Kék 
Csillag) néven. Egy kis fehér karton
lapról van szó, ami a kis csillagocská- 
kat tartalmazza. Minden csillag át van 
itatva LSD-vel, és megnyálazva ra
gad a papírra. Ennek hatására a kábí
tószer rövid úton a vérkeringésbe ke
rül, és még hatásosabban fejti ki pusz
tító hatását. Ezenkívül felszívódik 
még a bőrön keresztül is, a papír meg
fogása, forgatása közben.

Forgalomban vannak még nagyon 
színes, csillogó bélyegek is, amelyek 
Disney-figurákat, Superman-t, lepké
ket, bohócokat és ehhez hasonlókat 
ábrázolnak. Celofán borítású piros 
kartonpapírba csomagolva teijesztik 
ezeket. Egy-egy csomag 5 kartont tar
talmaz, összeen 10 bélyeggel.

A lehúzó matricákat nagyobb gye
rekek ajándékozzák a kisebbeknek 
szórakozás céljából (sokszor megbí

zásból), és felnőttek, hogy új kliense
ket szerezzenek.

Egy gyerek egy ilyen “játék” birto
kában nagyon veszélyes, sokszor 
végzetes utazás kezdetét veheti.

Forgalomban vannak még:
—  “RED PIRAMID”, nagyon szí

nes, pontocskákkal díszített bélyeg,
—  “WINDOW LANE”, egy le

szedhető hálóval díszített bélyeg.
Ezeket is átitatták kábítószerrel!
Kéijük, tájékoztassák gyerekeiket 

erről az újfajta kábítószerekről! Hív
ják fel figyelmüket, hogy ha ilyen 
bélyegeket, matricákat látnak, vagy 
kínálnak nekik, akkor ne érintsék 
meg, és főleg ne nyalják meg ezeket, 
mert sok esetben az LSD mellett egy 
igen erős méreggel, STRICHNIN- 
nel vannak átitatva.

Hatásuk: hallucináció, hányinger, 
váratlan kedélyváltozás, testhőmér
séklet-változás.

Szükség esetén a gyereket azonnal 
a legközelebbi kórházba kell vinni, és 
értesíteni kell a rendőrséget is!

Kéijük minél több példányban le
másolni és a legszélesebb körben ter
jeszteni!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszmétémét fejezem ki mindazoknak, akik édesapám temeté
sén részt vettek és részvétüket nyilvánították.

Sonkutámté Ondrik Mária

A Ferromechanika Bútorboltjának kínálatából
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Márciusi riport

JÁNOSI JÁNOS VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ
—  Kérlek, mutatkozzál be!
— Jánosi János vagyok, 1966-ban szü

lettem. 1987-ben végeztem az Ybl Miklós 
Építőipari Műszaki Főiskolán, magas
építő szakon. Azóta aMAKONA Egyesü
lésnél dolgozom.
Jelenleg Buda
pesten élünk, pá
rom tanárnő, és 
van egy egyéves 
kisfiúnk. Két éve 
járok Aszódra, 
eleinte Ekler De
zsővel foglalkoz
tunk a várossal,
1991-től egyedül 
látom el Aszód 
főépítészi munká
it.

— Mit takar ez 
a munka?

—  Hivatalosan 
egy napi itt-tar- 
tózkodást jelent, 
amelybe beleta- 
roznak

— az építési 
engedélyek szak
véleményezése,

—  a főutca 
homlokzat feljítá-
sának fokozott ellenőrzése és művezetése

— valamint a Polgármesteri Hivatal 
műszaki osztálya bárminemű építési 
problémáiban való segítése.

Amellett Bártfai Lászlóval közösen 
próbálunk építészeti szempontból foglal
kozni a várossal. Egyfajta programot sze
retnénk kitalálni, mely a várható fejlődési 
irányoknak keretet ad. Olyan életterek ki
alakítására gondolunk, amelyben mind a 
vállalkozók — üzletek, bárminemű ipari 
tevékenység —  mind pedig Aszód lakos
sága lehetőséget lát.

— Mi az a motiváló erő, mely a főutca 
felújításában központi jelentőséggel bír?

—  Először is, minden város arculatát a 
központ határozza meg. (Például Székes- 
fehérvár, Veszprém, vagy gondolhatunk 
kisebb városokra is.) Ilyen szempontból 
kap jelentőséget Aszód főutcája és főtere. 
Számomra mindig is fontos volt a jó  érte
lemben vett példamutatás. Nem nagyké
pűségből mondom, amiről beszél az em
ber, azt először is mutassa meg. Ezt az 
egész kérdést a város egészébe kell beil
leszteni. Az itt-tartózkodásunk ezzel a 
konkrét munkával kezdődött. (Megjegy
zés: Főutca homlokzati terének kidolgo
zása.) Tehát ennélfogva ez van a legelőre- 
haladottabb állapotban, mely fokozottabb 
figyelmet igényel. Emellett ugyanúgy ér
dekel a város legperiférikusabb helyén 
épülő családi ház is, mint a főutca.

— A főutcán már látszik, milyen elkép
zelés szerint gondolkodsz, de vajon mik az 
elképzeléseid a főtérrel kapcsolatban?

— Aszód főtere vásártér volt. Ez soha 
nem egy ráültetett funkció volt a terekre,

hanem úgy jöttek létre, hogy a közélet 
működött ezeken a tereken. A mindennapi 
élet tette központivá. Vásárok voltak itt, 
illetve az emberek itt cserélhették ki gon
dolataikat. Ezen keresztül a város életét 
erősen meghatározta. Amint ezt a funkciót 
kivitték innen — egységesen befüvesítet
ték, padokat tettek rá — kivonult innen az 
élet, elnéptelenedett. Alantas emberi ösz
tönök megnyilvánulási helyévé vált.

Ez a probléma adja számomra az építé
szeti koncepciót is. Olyanná kell építésze
tileg megformálni, hogy az életből fakadó 
programoknak lehetőséget adjon. Erre volt 
nagyon jó példa március 13-án a katonai 
eskü, melyet nagyon jó ötletnek tartok, és 
továbbra is támogatom a főtéren történő 
lebonyolítását. Tudom, hogy a vásárnak 
már megvan a helye, de kisebb ünnepna
pokon és nem heti rendszerességű vásárok 
színteréül szívesen alkalmaznám a teret. 
(Például negyedévenként bőrös kirakodó- 
vásár, karácsony előtt aranykapu stb.) 
Mindebből következik, hogy a főteret le 
kell burkolni, a fáknak utcabútorszerűen 
helyet kell hagyni — ezt igényli a majdan 
felújítandó kastélyra való rálátás is. A pi
henést — funkciójának megfelelően — az 
út két oldalán padokkal biztosítanám. A 
volt Vízművek megszüntette az ivóvíz-ku- 
takat. Ezt pótolandó, kis csobogót helyez
nék el, ahol egy átvonuló túrista is meg tud 
pihenni. Valamint esztétikus kandelábe

rekkel azt esti hangulatot is megadnám a 
város főterének. A konkrét terveket most 
készítjük, április végére remélhetőleg ki
alakul a végleges koncepció.

—  Nagy lehetőségeket rejt magában a 
főút—főtér—Petőfi 

- utca —  Templom 
köz által határolt vá
rosrész. Úgy hallot
tam, erre a területre 
is készül valami ren
dezési terv.

—  Az utolsó ren
dezési terv Aszódon 
1973-ban készült. 
Ebben a tervezők 
Aszód főutcáját le
bontották, és pont- 
ház-szerűen négy- 
emeletes házakat 
terveztek. Először 
éreztem úgy életem
ben, mikor ezt meg
láttam: jó, hogy egy 
terv nem valósult 
meg. Jelenleg is 
még jogilag ez a 
rendezési terv van 
érvényben. Ebből 
látható, hogy egy új 
rendezési tervre mi

ért is van szükség. Tudom, hogy egy ren
dezési terv semmi jót sem tartogat szá
munkra. Az elmúlt rendszerben ez világo
san látszódott. Már a készítéséből is: a 
megye rendelte el, ők adták rá a pénzt, és 
ebből adódóan ők mondták meg, hogy mit 
kell, és hogyan csinálni. Sok esetben a 
szolgalelkű építészek ezt végre is hajtot
ták. Ilyen értelemben nincs szükség újabb 
rendezési tervekre. De ha valamit akarunk 
kezdeni, ha a város önmagáról saját prob
lémáira építve gondolkodik a jövőjében, 
akkor fejlődési irányokat tudni kell kiala
kítani, s ennek megfelelően az építészeti 
arculatot megvalósítani. A rendezési ter
veket helyre szabott igények szerint tulaj
donképpen házról házra, terekről terekre 
kell készíteni. Pontosan meg kell vizsgál
ni az adott területet, annak a városban 
elfoglalt helyét, funkcióját, s mindig, min
den egyes részletben az egészet kell látni. 
Én csak egy fejlődésben gondolkodom, 
mégha a fejlődés gyorsaságát nem is tu
dom meghatározni. Abból, hogy olyan 
gazdasági helyzet lesz, hogy 10 évig nem 
történik semmi, nem lehet kiindulni. Egy 
pozitív fejlődés esetén elébe kell menni a 
“belváros” tervezésekor is egy kaotikus, 
senki által normális kereteket nem szabott 
helyzet létrejöttének. A szabályozást nem 
egy külső rákényszerített dolognak gon
dolom, hanem egy viszonynak, mely az
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emberek egymás közti kapcsolatát rende
zi.

A főutca lassan telítődik. A belváros 
mai állapota értékén és helyén is jóval 
kevesebbet mutat a benne rejlő lehetőség
nél. A rendezési tervben egy olyan hely
nek képzeljük el, ahol egy nyugodtabb, 
kisvárosiasabb “sétálóutca jellegű” rész 
kialakulhat, amely tereivel, utcavonalával 
igazodik az idegondolt funkcióhoz. Gon
dolok itt az új művelődési házra. A szel
lemi élet területének megfelelő feladato
kat is gondolunk ide az üzletek mellé, 
melyek segíthetik helyi közösségek kiala
kulását, illetve megerősödését. (Pl. egye
sületeknek, vállalkozói kluboknak szeret
nénk biztosítani egy épületet, amely a 
Széchenyi-értelemben vett kaszinó elkép
zelése szerint működhetne.) Ide mindig be 
lehetne menni, tudnánk, hogy mikor és 
kivel találkozhatunk stb. Az épületnek az 
Egyesületek Háza nevet adtuk. A terv ké
szítése most van folyamatban, április kö
zepén szeretnénk egy lakossági fórumot 
tartani, amelyre az érintettek meghívót 
kapnak.

—  Mi a véleményed az Aszódi Tükör
ről?

—  Az Aszódi Tükör jár nekem. Mindig 
el is olvasom. Elengedhetetlenül fontos
nak tartom, hogy a helybeli akaratnak 
megnyilvánulási formája és helye legyen. 
Aki szabadidejét arra áldozza, hogy részt 
vállaljon ebből a munkából, azt mindentől

Kérdésként merült fel a fogadóórán, hogy változhat-e pozitív 
irányban az önkormányzatok személyi jövedelemadóból szárma
zó bevétele, amely jelenleg mindössze 30 %. A képviselő úr 
válaszában elmondta, hogy a mai jövedelemviszonyok mellett 
nem várható ilyen változás. A kormány— a nézetek, vélemények 
ellenére — nem önkormányzatellenes, de amíg az államháztar
tásban, a társadalombiztosítás és a központi költségvetés területén 
deficit van, addig pozitív irányú változás nem lehetséges. Az 
örökölt adósságállomány még mindig nagyon magas, ennek ka
matai is vannak, melyek halmozódnak, ezt ki kell fizetni. Tény
ként említette, hogy az új kormány felállása óta nettó 1,5 milliárd 
dollárral csökkent az adósság. Nagyon sok az országban működő 
jónéhány vállalat, intézmény adóssága is, melynek behajtása 
sokszor lehetetlen.

Elismerve és tudomásul véve ezeket a tényeket, mégsem tartjuk 
jónak, hogy az állam ilyen formában nagyon sokat von el az 
önkormányzatoktól. Tudjuk, hogy vannak jól működő, jó  gazda
sági körülmények között élő települések, de sajnos még mindig 
magasabb a nehéz helyzetben lévő, évről évre küszködő helyek 
száma. Úgy gondoljuk, hogy a nagy államháztartáson belül is 
lehetne némi megtakarítás (pl. néhány minisztérium területén).

Szóba került természetesen a gáz kérdése is. “Mézesmadzag
ként” kaptuk a lehetőséget —  vetették fel többen —  a Veszélyes
hulladék Lerakótelep kompenzlásaként a 250 millió forintos tá
mogatásra, amely összeget a gáz kiépítésére fordíthatja a három 
érintett község. Mégsem igazán látványosan történik ez a dolog. 
Bizonytalanságok, találgatások vannak. Nem ez volt az ígéret. 
Tiltakoztunk a telep idetelepítését illetően is, de az mégis megva
lósult Nem tudjuk, mennyire élhetünk biztonságban. És a priva
tizálás után még tovább akarják fejleszteni. Aszódot visszafej
lesztik, és nem előre! —  hangzott el több kritika is. Mit sikerült 
megvalósítani ez alatt a két év alatt?

A képviselő úr a maga megszokott intelligens módján próbált 
válaszolni a kérdésekre, felvetésekre, próbálta meggyőzni a jelen
lévőket, de véleményem szerint ez megint nem igazán sikerült.

Pardi Lászlóné

DR. BECKER PÁL 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
FOGADÓÓRÁJA

Országgyűlési képviselőnk március 12-én tartotta fogadóórá
ját a Polgármesteri Hivatal tanácstermében. Az érdeklődés — a 
megszokott módon —  ismét nem volt túl nagy, mindössze kb. 
harmincán voltak kíváncsiak arra, milyen válaszokat ad a kép
viselő úr a felvetett kérdésekre.

Bagyin József polgármester köszöntötte Dr. Becker Pált, és 
mindannyiunk nevében gratulált államtitkári kinevezéséhez.

Kiemelt témaként szerepelt természetesen a 2. sz. Általános 
Iskola megszüntetésének kérdése. E probléma nem volt isme
retlen országgyűlési képviselőnk előtt, hiszen február 27-ei gal- 
gamácsai fogadóóráján már értesült e számunkra nagyon fontos 
kérdésről. A meghallgatott vélemények, érvelések után sem 
tudott mást mondani a képviselő úr, csak azt, hogy egy önkor
mányzati testület döntését az országgyűlési képviselőnek nincs 
jogában megvétózni, akár egyetért vele, akár nem. Egyetlen 
lehetséges megoldás ilyen esetben; a népszavazás. Sajnos, a 
jövőben sem várható az oktatás további finanszírozása, nincs is 
tervbe véve új normatívák bevezetése. A központi költségvetés 
nem tudja felvállalni ezt a terhet. A jelenlegi normatívák csak 
60—70 %-ban fedezik a költségeket,- a kiegészítéseket az ön
kormányzatoknak kell megoldaniuk. Az országos költségvetés 
hiánya miatt semmiképpen nem várható javulás. Magyaroszá- 
gon magas az oktatás területén az ún. kisegítő személyzet aránya 
2:1. Ez azt jelenti, hogy 200 ezer pedagógusra 100 ezer fő jut. 
Ez Európában a legrosszabb arány. A központi költségvetés nem 
vállalhatja át a pedagógusok fizetését. Az 1993. évi költségvetés 
már tartalmazza a szociális törvény által meghatározott norma
tívákat, mely törvény sajnos nem rendelkezik az iskolák ellátá
sával.

függetlenül elismerés ületi. Biztos, hogy lasz a kérdésedre. Egy mondatban akkor 
lehet jobban is újságot csinálni, de aki ezt válaszolok is rá. Nagyon nagy fejlődést
tudja, annak kötelessége a munkát ilyen tapasztaltam az újságban, és ez fontosabb 
irányban segíteni. Ezen megfontolásokból minden kritikánál,
a kritikát nem szeretem, Ha valamit más- —  Köszönöm a beszélgetést, 
képp gondoltam az újságban, mindig el is —  Én is köszönöm a beszélgetést.
mondtam. Tudom, hogy ez nem volt vá- Asztalos Tamás

Aszód: Belváros
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Dr. GÖTZINGER LÁSZLÓ

ÉRDEKVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ja

A RENDES SZABADSÁGRÓL
A rendes szabadság alap- és pótszabadságból áll.

Az alapszabadság mértéke minden munkaviszony
ban töltött naptári évben húsz munkanap, amely a 
munkavállaló

—  huszonötödik életévétől huszonegy,
—  huszonnyolcadik életévétől huszonkettő,
—  harmincegyedik életévétől huszonhárom,
—  harmincharmadik életévétől huszonnégy,
—  harmincötödik életévétől huszonöt,
—  harminchetedik életévétől huszonhat,
—  harminckilencedik életévétől huszonhét,
—  negyyvenegyedik életévétől huszonnyolc,
-— negyvenharmadik életévétől huszonkilenc,
— negyvenötödik életévétől harminc munkanapra emelkedik.
A hosszabb tartamú szabadság abban az évben illeti meg

először a munkavállalót, amelyben a fentiekben meghatározott 
életkort betölti.

A munkaviszony szünetelésének időtartamára a következő 
esetekben jár szabadság:

—  keresőképtelenséget okozó betegség tartamára
—  a szülési szabadság tartamára
— a tíz éven aluli gyermek gondozása vagy ápolása miatt 

kapott fizetés nélküli szabadság első évére
— a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság 

tartamára
—  a tartalékos katonai szolgálat idejére és
— minden olyan munkában nem töltött időre, amelyre a mun

kavállaló átlagkereset-fizetésben részesül.
Ha a munkaviszony év közben kezdődött, a szabadság arányos 

része jár. Ha a rendes szabadság kiszámításánál töredéknap ke
letkezik, a fél napot elérő töredék egész munkanapnak számít.

A PÓTSZABADSÁGRÓL
A fiatalkorú munkavállalónak évenként öt munkanap pótsza

badság jár. Utoljára abban az évben, amelyben a tizennyolcadik 
életévét betölti.

A gyermek nevelésében nagyobb szerepet vállaló munkavál
lalót (a szülők döntése alapján) vagy a gyermekét egyedül nevelő 
szülőt évenként a 16 évnél fiatalabb

— egy gyermek után kettő,
— két gyermek után négy,
— kettőnél több gyermek után összesen hét munkanap pótsza

badság illeti meg. A pótszabadság számításánál a gyermeket 
először születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell 
figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.

A vak munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság 
jár.

A föld alatt, illetve ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen 
dolgozót pótszabadság illeti meg. Ennek mértékét a Kollektív 
Szerződés vagy munkaszerződés határozza meg.

Kollektív Szerződés vagy munkaszerződés egyéb pótszabad
ságokat is megállapíthat.

A BETEGSZABADSÁGRÓL
A betegség miatti keresőképtelenség idejére — kivéve az 

üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti keresőképtelensé
get —  naptári évenként tíz munkanap betegszabadság jár.

A keresőképtelenséget a kezelőorvos igazolja.
Évente egy alkalommal, legfeljebb három munkanapig teijedő 

betegszabadság esetén nem kell orvosi igazolás.
A betegszabadság időtartamára az átlagkereset hetvenöt száza

léka jár.

A SZABADSÁG KIADÁSÁRÓL
A szabadság kiadásának időpontját— a munka- 

vállaló előzetes meghallgatása után —  a munkálta
tó határozza meg.

Az alapszabadság egynegyedét — a munkavi
szony első három hónapját kivéve —  a munkáltató 
a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban 
köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó 
igényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb tizenöt 
nappal be kell jelentenie.

A szabadságot esedékességének évében kell kiadni; ettől a 
rendelkezéstől eltérni nem lehet. A szabadságot kettőnél több 
részletben csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni.

A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legké
sőbb a szabadság kezdete előtt egy hónappal közölni kell. Az 
időpontot a munkáltató csak rendkívül indokolt esetben változ
tathatja meg és a munkavállalónak ezzel összefüggésben felme
rült kárát, illetve költségeit köteles megtéríteni.

A munkavállaló munkaviszonya megszűnésekor, illetőleg sor
katonai vagy polgári szolgálatra történő behívásakor, ha a mun
káltatónál eltöltött idővel arányos szabadságot nem kapta meg, 
azt pénzben kell megváltani. Egyéb esetben a szabadságot pénz
ben megváltani nem lehet; ettől érvényesen eltérni nem lehet.

Ha a munkavállaló a munkaviszonya megszűnéséig több sza
badságot vett igénybe annál, mint ami a munkáltatónál töltött 
időre megilletné, a különbözetre kifizetett munkabért köteles 
visszafizetni. Nem követelhető vissza a túlfizetés, ha a munkavi
szony a munkavállaló nyugdíjazása vagy halála, illetve a munkál
tató jogutód nélküli megszűnése miatt szűnt meg, vagy a munka
vállalót sorkatonai, illetőleg polgári szolgálatra hívták be.

A MUNKAIDŐ-KEDVEZMÉNYEKRŐL
A terhes, illetőleg a szülő nőt 24 hét szülési szabadság illeti 

meg. Ezt úgy kell kiadni, hogy négy hét lehetőleg a szülés várható 
időpontja elé essen.

A munkáltató a munkavállaló kérelmére fizetés nélküli szabad
ságot köteles engedélyezni:

— a gyermek gondozása céljából a szülési szabadság letelte 
után a gyermek harmadik (tartósan beteg vagy súlyosan fogyaté
kos gyermek esetében a tizedik) életéve betöltéséig

— a gyermek betegsége esetén az otthoni ápolás érdekében a 
gyermek tíz éves koráig a betegség tartamára.

A szopatás első hat hónapjában naponta kétszer egy óra, ezt 
követően a kilencedik hónap végéig egy óra munkaidő-kedvez
mény jár az anyának.



PÁVA UDVAR 

SZERENCSÉS NAPOK” 

AKCIÓ
Akció helye:

A  P á va  U dvar K ereskede lm i KFT 

A szód, Kossuth L. u. 6. sz. a la t t  lé v ő  

fö ldszin ti é le lm iszer- és ve g y iá ru -ü z le te

Sorsolás:
N yilvánosan ,

m in d e n  h ó n a p  első k e d d jé n  14 ó ra ko r az  üz le tb e n .

Sorsolásra kerül
az  e lő ző  h ó n a p  e g y  n a p ja  és ezen  n a p b ó l 

10 d b  vásá rló i b lo kk  szám a.

Az első sorso láson az  április h a v i b lo kko k  vesznek részt.
Nyerem ény:

A  10 n ye rtesne k  a  KFT a  p é n z tá rb lo k k o k  e lle n é b e n  

visszafizeti a  kisorsolt p é n z tá rb lo k k o k  e lle n é rté k é t 

készpénzben  a zo n n a l, 

v a g y  a  sorsolást k ö v e tő  15 n a p o n  be lü l.

Az a k c ió  részletes leírása az üz le tben ki v a n  függesztve .

A  “SZERENCSÉS NAPOK”
a k c ió v a l p á rh u za m o sa n  
április hónaptól bővítjük

é le lm isze rbo ltun k  te rm é k k ö ré t az  a lá b b i te rm é ke kke l: 

h e n te sá ru , zö ldség , g yü m ö lcs , to jás , 

m ire lit zö ldség  és g yü m ö lcs , m é ly h ű tö tt húsfé lék , 
cukrászsü tem ény.

A  “SZERENCSÉS NAPOK” a k c ió n  n ö v e lje  esé lyé t, 

t le g y e n  rendszeres vásá rlónk!

M in d e n  ke d ve s  v á sá rló n kn a k  

“SZERENCSÉS NAPOKAT” kívánunk:

A  P á va  U dva r K ereskede lm i KFT v e ze tő sé g e .



HIRDESSEN AZ ASZÓDI TÜKÖRBEN!

R IC H A R D  FRITZ KFT 

A S Z Ó D

Az au tóa lk a trészek et gyártó  
RICHARD FRITZ KFT 

A szód, P esti u. 19/a 
te lep h e ly én  

fe lv é te lre  keres  
szakm unkásokat 

az alábbi szakm ákban: 
gép lak atos  

szerszám k észítő

JELENTKEZÉS: 
a te lep h e ly  irodáján  

h étk özn ap  reggel 8 órától. 
T elefon: A szód 91

A S Z Ó D IA K  E L Ő N Y B E N !!!

G A Z-
készü lékek k e d v e z ő  á ro n  

In g yene s  házhozszállítás! 

Tervezés —  kivite lezés!
Pl.: GF 850-es konvektor 22.000,- Ft 

T 25-ös kazán  35.000,- Ft

ÉRDEKLŐDNI:
Kqrona Cukrászda 

Aszod, Fdlujarok u.7.

KÜLÖNBÖZŐ FORMÁJÚ ÉS MÉRETŰ, 
EGYEDI KIVITELEZÉSŰ 

GÁZMÉRŐSZEKRÉNYEK GYÁRTÁSÁT

V Á L L A L O M

TERMELŐI ÁRON.

Szamosvölgyi István Aszód, Liget u.10.

KEMENYBELELES, 

SZERELT (FÉM KÉM ÉNY) ÉPÍTÉS, 

LAKATO SM UNKÁK

B É K É S  T I B O R

2112  V e re s e g y h á z ,  

C s o m á d i u. 47. 

T e le fo n : (2 7 ) 85-661

S Z A K T A N Á C S A D Á S !

K ö z ü le te k  ré szé re  is 

k ö lts é g v e té s -k é s z íté s s e l.

A G A L G A H U S  KFT H Ú S V É T I  A J Á N L A T A

Húsboltunkban friss tőkehúsok és füstölt áruk kaphatók:

P a ra s z t s o n k a :

K ö tö z ö t t  s o n k a :

F ü s tö lt  c s ü lö k :

F ü s tö lt  ta r ja :

S e r té s c o m b :

H o s s z ú -  és  rö v id k a ra j:  2 7 0 ,

3 0 0 , -  F t/k g  

4 0 0 , -  F t/k g

D a ra b o lt  c o m b : 3 8 0 , -  F t/k g

A  fü s tö l t  á ru k ra  e lő re n d e lé s t is  fe lv e s z ü n k .

MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET 
KÍVÁNUNK! GALGAHÚS Aszód, Lakótelep

K O R O N A  C U K R Á SZ D A
Aszód, Falujárók u. 7.

Kellem es Húsvéti Ü n n e p e k e t 

k ívánunk

m in d e n  ke d ve s  vá sá rló n kn a k !

ANGOL NYELV TANÍTÁSA, KORREPETÁLÁSA KEZDŐKNEK, HALADÓKNAK. 
Érdeklődni: Aszód, Hunyadi út 20. (sarok), egész nap.

HIRDETÉSFELVÉTEL: Városi M ű ve lő d é s i Ház



HIRDESSEN AZ ASZÓDI TÜKÖRBEN!

Vagyonvédelem

Ü z le t ,

la k á s ,

a u tó ,

m o to r.
Huszár László, SZEM-tag 
2170 Aszód, Ságvári 29.

Tel.: Aszód 69

Biztonságtechnika

M A R  M O ST G O N D O L J O N  

A TÉLRE!
A  gázszere léssel já ró  g o n d já t  

m e g o ld o m , h a  m á r m ost 

m e g re n d e li gázszere lését, 

V álla lom : 

tervezés-szere lés 

te ljeskö rű  an yagbesze rzés  

k é m é n y b é le lé s  
g á z tű zh e lye k , g á zka zá n o k , 

a m e rik a i ka zá n o k  és 

v ízm e le g ítő k  b e ü ze m e lé sé t, 

g a ra n c iá lis  ja v ítá sá t.

EZT A SZOLGÁLTATÁST 

E G Y  HELYEN ÉS HELYBEN
MEGKAPJA.
Bodó Gyula

Aszód, Falu járók útja 5/22.

Aszód, Baross tér 2. (Fiúnevelő Intézet)

A J Á N LA TU N K B Ó L:
—  N yugateurópai ka tona i 

ruházat, m unkaruhák
(o v e rá lo k , n é m e t és h o lla n d  
g ya k o rló k , n a d rá g o k , in g e k , 
ö v é k , há lózsákok  re k lá m á ro n , 
há tizsákok és m é g  sok m ás.

—  Im port bálás ruhák, kereske
dőknek, na gy té te lben  (25,50 kg)

NYITVATARTÁS:
Hétfőtől péntekig 8— 11 -ig 

Csütörtökön 15— 17-lg 

Páros hét szombaton 9— 12-ig.
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A PÁVA UDVAR KÉR. KFT

Ej f e l v é t e l r e  k e r e s
kereskedelmi vagy műszaki 

végzettséggel rendelkező 
agilis, tárgyalóképes,

E gépkocsival rendelkező személyt 
E főállású

kereskedelmi üzletágvezető 

beosztásba.
E Alapvető feladata:

fém- és faipari szerszámok 

5  — kisgépek nagykereskedelmi
értékesítésének szervezése,

E bonyolítása
Bérezés: alapbér + jutalék

E Jelentkezés:
Páva Udvar Kér. KFT 

2170 Aszód, Kossuth L. u. 6.

Telefon: Aszód 125.
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HIRDETÉSFELVÉTEL: Városi M ű ve lő d é s i Ház
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MINERAL SPEED BT ÁSZODON

VALLAL:
Gáz-tervezési új és felújítási munkákat 

Teljeskörű anyagbeszerzést és házhozszállítást 
Gázkészülékek, gázkazánok, tartozékok beszerzését, 

beüzemelését, beszerelését, javítását, 
kémények bélelését

Garanciális és egyéb javítások elvégzését 

A S Z Ó D O N

a  M Á V  te r ü le t é n  (v o lt  D IS Z K O N T  h e ly é n )

Tekintse meg mintatermünket! 
Rendelést azonnal felveszünk. 

Szállítás 3 napon belül!
■■ ■■

M A G A N S ZE M E LY E K  ES KOZULETEK JELENTKEZESET

V Á R J U K !

U G Y A N IT T  K ILÓ S R U H A V Á S Á R  
5 6 0 , -  F t / k g - o s  á r o n !

Címünk:
Aszód, MÁV pályaudvar 

Telefon: Aszód 401

Nyitvatartás:
Hétfőtől — péntekig: 8 — 16 óra között.

KÉRJEN FE LV ILÁ G O S ÍTÁ S T , 

SZÍVE S E N  ÁLLUNK RENDELKEZÉSÉRE!



TÜKÖR 11

Ápolásra vagy gondozásra szoruló közeli hozzátartó otthoni 
ápolás céljából az ápolás idejére, de legfeljebb két évre, a mun
kavállaló kérelmére fizetés nélküli szabadságot köteles engedé
lyezni a munkáltató.

Ha a munkavállaló magánerőből a saját részére lakást épít, 
kérelmére egy évig teijedő fizetés nélküli szabadságot kell enge
délyezni. A fizetés nélküli szabadságot az építési engedélyben 
megnevezett személy vagy helyette a vele együttélő házastárs 
(élettárs) igényelheti.

A GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁSRÓL
Gyermeknevelési támogatásra az az anya jogosult, aki
— saját háztartásában otthon három vagy több kiskorút nevel
— a legfiatalabb gyermeke a harmadik életévét betöltötte, de 

a nyolcadik életévét még nem haladta meg
— a gyermek születését (örökbefogadását, nevelésbe vételét) 

megelőzően 180 nap társadalombiztosítási idővel rendelkezett.
(T ámogatásra az apa is jogosult, ha gyermekeit egyedül neveli, 

vagy ha az anya kereső tevékenységet vagy tanulmányokat foly
tat, és emiatt gyermeknevelési kötelezettségének folyamatosan 
nem tud eleget tenni.)

A támogatás összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegével.

Nem állapítható meg gyermeknevelési támogatás, ha
—  a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszoro
sát meghaladja

— a kérelmező gyermekgondozási segélyben, sajátjogú nyug
díjban, munkanélküli ellátásban vagy támogatásban részesül.

A jogosult a támogatás ideje alatt kereső tevékenységet foly
tathat, munkaideje azonban a napi négy órát nem haladhatja meg.

A támogatás iránti igény az állandó vagy ideiglenes lakhely 
szerint illetékes jegyzőhöz nyújtható be.

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL
(a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény alapján az önkormányzatok feladatkörébe tartozó 
ellátások)

Pénzbeni ellátások
— gyermeknevelési ellátás
— munkanélküliek jövedelempótló támogatása
—  lakásfenntartási támogatás
— ápolási díj
— átmeneti segély
— temetési segély.
Természetben nyújtott szociális ellátások 
— köztemetés 
— közgyógyellátás
— egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 
Képviselőtestület döntése alapján pénzbeli ellátás helyett ter

mészetbeni szociális ellátás formájában nyújtható
— a lakásfenntartási támogatás (pl. közüzemi díjak kifizetése)
—  az átmeneti segély (az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelőse

gély, a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése).
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
Alapellátások
— gyermekek napközbeni ellátása 
•— étkeztetés
— házi segélynyújtás 
— családsegítés.
Szakosított ellátási formák:
— ápolást, gondozást nyújtó intézmények 
— rehabilitációs intézmények
— nappali ellátást nyújtó intézmények
— átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények.

Üdvözöljük a 3S(k előBzetónket:

TOLMACSI LÁSZLÓ
Aszód, Határ u. 10. sz. alatti lakost.

'  'EGYEURÓPAIMOZDULA T '

Nap mint nap hallom a címben megfogalmazott gondolatot a 
médiákban. Engem valahogy zavar ez a kiszólás, hiszen rend
szeresen az ellenkezőjét tapasztalom szűkebb és tágabb környe
zetemben egyaránt. Sajnos nem kell messzire mennem igazam 
bizonyítására, csak ide, a közeli Csiky utcába. Főleg arra a 
szakaszára, mely a Szakorvosi Rendelőintézet és a Hatvani út 
kereszteződése között van. Évszaktól, napszaktól függetlenül — 
enyhén szólva — csak undorral közlekedem arra, hiszen szinte 
egymást érik a véres kötszerdarabok, papírzsebkendők, s az em
beri szájból származó köpetek.

A jelenség még megmagyarázható is lehetne, hiszen egy-egy 
orvosi beavatkozás óhatalanul együtt jár a különböző nagyságú 
és idejű vérzéssel. Ám embertársaink különböző neveltetési szint
jéből adódóan úgy látszik, az a legpraktikusabb európai mozdulat, 
ha az említett undortkeltő tevékenységet végzi.

Egy percig sem kívánom felmenteni erkölcsileg az ismeretlen 
elkövetőket, de a praktikusság mögött hiányosságot is látok, 
hiszen az útnak ezen az oldalán egyetlen egy szeméttároló alkal
matosságot sem lehet találni, kivéve a mentőállomás melletti 
lakások kukáit Kell-e ezek után bizonygatnom, mi (lenne) a 
megoldás?

Más. Velünk szemben van egy üveges hirdető szekrény, mely 
hivatott lett volna a plakátokat megvédeni az időjárás viszontag
ságaitól. A legnagyobb csodálkozásomra hónapokig nem törték 
be az üvegét. Mígnem egy reggelre, egy európainak mondott 
honfitársunk egy balkáni mozdulattal betörte az üvegtáblákat. 
Nem új hirdetés céljából! Csak úgy, szórakozásból!

Még mindig más. Tudja-e a Tisztelt Olvasó, hogy egyetlen 
gombelem teljes lebomlásáig egy köbméter földet szennyez be? 
Talán már mindenkinek a könyökén jön ki, hogy a közvetlen 
közelünkben európai szintű veszélyeshulladék-lerakóhely van, 
mindenféle környezetkárosító anyag szelektív, de főként bizton
ságos tárolására. Tisztelt Illetékesek! Tessenek megmondani, 
mikor jutunk végre el oda, hogy egy európai mozdulattal végre 
bedobhassuk elhasználódott mini- akkumulátorainkat azokba a 
konténerekbe, amelyek végre megnyugtató módon rendeznék a 
sorsukat?

Az utcáink állapota csak látszólag nem fér be ebbe a témakör
be. Am amikor ezeket a sorokat gépelem, óhatatlanul eszembe 
ötlik annak az olvasónknak a panasza, aki a Hlotka köznek 
becézett utcácska közlekedéséről azt állapította meg, hogy ott 
gyalog és gépjárművel bármikor közlekedni életveszélyes a fel
dúlt, s a hányavetien helyreállított útburkolat miatt. A szóbanfor- 
gó utca alig van háromszáz méterre légvonalban a városházától, 
s lám, milyen messze esik az európai mércétől!

Csakúgy a gépjárművel közlekedők egy része is, akik a főutcai 
parkolóhelyekre úgy álltak be, hogy a kockakövek egy részét 
máris kifordították helyükről. S ha már a közlekedők kultúrájánál 
tartok: Vajon milyen európai mozdulattól vezérelve törik ki az 
ablaküvegeket az autóbusz-megállókban, vagy tépik le a menet
rendi tájékoztatókat, fordítják el a közúti táblákat, csúzlizzák ki 
a villanyégőket? S vég nélkíil folytathatnám még a sort...

Ám mire a kérdések végére érnék, addigra már Európából a 
Balkánon találnám magam. De talán mindannyiunk szerint is 
köztudott: Ott előbb mozdulnak, s csak azután kérdeznek, egyál
talán ha van még kitől.

-A k i-

M IN D E N  KEDVES 
O LVASÓ NKNAK  

B O LD O G  HÚSVÉTOT 
K ÍVÁ N O K

Asztalos Tamás
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TÖ B B  L Á B O N  ÁLLVA
Terveink szerint az újságban be szeretnénk m atatni Aszód város üzemeit, vállalkozásait, üzleteit. Az elmúlt havi számban 

olvashatták a  Korona Cukrászdáról írt ism ertetést. E havi számunkban a Ferromechanika Ipari Kisszövetkezetet m utatjuk be. 
A következő hónapban a  Posta munkájával ismertetjük meg kedves Olvasóinkat.

Egybenfelhívom  mindazok figyelm ét, akik szeretnék üzleteiket, vállalkozásukat üyen módon bemutattatni, az újság munka
társai szívesen állnak rendelkezésiikre — PardiLászlóné, Kovács István, Asztalos Tamás. Az ism ertető ingyenes, csupán az 
előre megállapodott terjedelm ű cikk nagyságának megfelelően egy hirdetés feladása a fe lté te l

Egy percig sem kétlem, hogy az utca 
emberének még sokáig mintaképe marad 
Aszód ipari feltörekvésének a jelképe
ként a Ferromechnaika Ipari Szövetkezet. 
Bárki, bármikor megtudhatta a neon
fénnyel is megvilágított öles betűkből, 
hogy ott található a központ. Bár mára 
már kissé megkopott az utcai homlokzat, 
de nem úgy a falak mögött zajló minden
napi munka. Már több olvasónk is kérte: 
újak az említett szövetkezet tevékenysé
géről, hiszen nem ismerik eléggé.

Ezekkel a gondolatokkal kerestem fel 
irodájában Chugyik János elnököt, aki 
kérdéseimre válaszul elmondta, hogy ő 
1990 decemberétől irányítja a Ferrome- 
chanikát.

— A tagság felkérésére kerültem erre 
a megtisztelő, de felelősségteljes posztra, 
azzal a külön kívánsággal, hogy a műsza
ki vezetői feladatokat is lássam el. Ez 
konkrétan azt jelentette, hogy a szövetke
zet műszaki fejlesztésével is foglalkoz
nom kellett, hiszen az akkori technológi
ánk és termékeink igencsak leromlott ál
lapotban voltak.

Kevesen tudják, hogy egy zárt udvar
ban vagyunk. Ennek ellenére tágas a te
rületünk, így sokfélével foglalkozunk. 
Legnagyobb ágazatunk az asztalos rész
leg, amely iskoláknak, kórházaknak és 
SZTK rendelőknek készít funkcionális 
irodabútorokat. Ezek a bútorok laminált 
forgácslapból és vasvázzal készülnek. Az 
alapanyagokat táblában vesszük, a szabá
sukat és éllezárásukat itt csináljuk. Emel
lett hagyományos faipari munkát is vég
zünk, valamint a választékbővítés céljá- 
bóljelentős mennyiségű lakossági bútort. 
Volt régebben egy kis barkácsboltunk, 
ebben értékesítettük azokat a hasznosnak 
ítélt hulladékokat, amelyeket ügyeskezű 
ezermesterek még otthon felhasználhat
tak. Később a piaci igényeknek megfele
lően kerültek oda kisbútorok, éjjeli- és 
konyhaszekrények. A vásárlói kedv fo
kozódásával időközben kinőtte magát ez 
a helyiség is. így történhetett meg, hogy 
sokáig nem tudtuk kiállítani komplett bú
torainkat a helyszűke miatt. Ennek az ál
lapotnak az orvoslására gondoltuk ki azt 
a cserét, amelyet a fodrászokkal kötöt
tünk. Mivel nekik jobban megfeleltek a 
kisebb helyiségek, nekünk meg kellettek 
a nagyobbak, velük közösen vállaltuk az 
átalakítás költségeit. Az immár új és tágas 
helyiségben kulturált körülmények kö
zött állíthatjuk ki azokat a bútorokat, 
amelyeket gyártunk. Megjegyzem: a bar
kácsolni vágyók örömét sem rontottuk el,

hiszen továbbra is árusítunk hasznosítha
tó hulladékokat és bútorszerelvényeket.

Egy lakásban azonban nemcsak szek
rénysorok, hanem ülőgarnitúrák és háló
szobabútorok is vannak, nem beszélve az 
egyéb kiegészítőkről, amelyek nélkül el
képzelhetetlen a praktikusság és az ottho
nosság érzése. Ezeknek a kívánalmaknak 
az érdekében megkerestük azokat a kü
lönböző kereskedelmi forrásokat, ame
lyeknek a révén a középrétegek vásárlóe
rejét is ki tudjuk elégíteni, illetve szolgál
ni.

Egyébként vannak olyan termékeink is 
a bútorokon kívül, amelyek értékesítése 
bevált. Ilyenek a szemcseszórógépek. 
Ezek önálló termékek. Magyarországon 
sokáig csak a mi szövetkezetünk gyártot
ta, mégpedig a Műszeripari Kutató Inté
zet licence alapján. Ezek immár tizenhar
madik éve kerültek a rajzasztalra, s az 
idők folyamán elavultak. Szükség volt a 
termék fejlesztésére, korszerűsítésére és 
újabb típusok kifejlesztésére, mivel a 
nyugati gyártók is megjelentek a hazai 
piacon.

Sikerült a régebbi típusok teljesítmé
nyét növelni, és három új típust is kifej
lesztettünk. A piackutatás során kiderült, 
hogy egyedi célgépek iránt is nagy az 
érdeklődés. így került sor a TUNGSRAM 
Rt. részére egy olyan célgép kifejleszté
sére és legyártására, amely műszakonként 
2000 db halogén égőt tud bemattítani. 
Csak érdekességként jegyezte meg Chu
gyik János: sem a németek, sem a franci
ák nem tudtak mit kezdeni ezzel a feladat
tal. Mi megcsináltuk! Mégpedig kedvező 
áron, és a kért határidőre. Pedig nem kis 
dologról volt szó, hiszen a minőséget az 
USA-ban mérték be, mivel a TUNGS
RAM szállítmányai oda fognak irányulni. 
A megmérettetés egyébként kitűnőre 
vizsgázott

Mint már az előzőekből is kitűnhetett, 
szívesen gyártunk olyan célgépeket, illet
ve egyedi darabokat, amelyekben a meg
rendelő egyedi kívánságai (is) érvénye
sülnek. Most is munkálkodunk egy olyan 
száltisztító gépen, amely kiszállítás után 
egy szlovákiai üzem festősorában műkö
dik majd. Egy hosszútávú üzleti lehető
ségként egy magyar—német KFT-velkö- 
zösen kifejlesztett, kazánokhoz alkalma
zott automata poradagoló berendezés 
gyártását kezdtük meg 1992 nyarán. Az 
említett szerkezetet egyébként a kazánok 
koromtalanításához használják.

Mindezek mellett van még egy sajtoló 
műhelyünk is, amelyben excenter mun
kákat is végzünk. Ennek révén a fémtö

megcikk-gyártásban veszünk részt. Példá
ul Németországba gyártunk táskazárakat, 
vonatok és autóbuszok üléseinek alkatré
szeit, magyar vállalkozóknak bilincseket, 
dísztárgyakat.

Újra hangsúlyozni kívánom, kitartóan 
keressük a több lábon állás lehetőségeit, 
természetesen az optimális nyereség érde
kében. Mindezek mellett nem feledkezünk 
el a racionális üzletpolitikáról sem. Éppen 
ezért hiszem, hogy nem volt felesleges az 
az 5 millió forintos beruházás, amelyet egy 
új fóliázó gép megvásárlásába fektettünk. 
Általa átszervezhettük az asztalos műhely 
termelési rendszerét, melynek eredménye
ként már január hónapban több millió fo
rintos megrendelést tudhattunk magunké
nak.

A fentiekből következik, hogy jelentő
sen javult a dolgozóink bérszínvonala is. 
A megrendelések növekedésével együtt 
megfelelő bérpolitikát is alkalmaznunk 
kellett. Ennek értelmében január 1-től 23 
%-os bérfejlesztést hajtottunk végre, két 
év alatt pedig csaknem a duplájára nőttek 
a fizetések. Azelőtt a jó  szakemberek el
mentek, mert kevés pénzt kaptak. Helyük
be csak rosszabb képességű szakemberek 
jöttek, hiszen azért a pénzért mások egy
szerűen nem vállalták el azt a munkát. 
Mára azonban gyökeresen megváltozott a 
helyzet: a jobb fizetésért minőségi munkát 
követelünk.

Szövetkezetünkben jelenleg 81 fő dol
gozik. Elsősorban aszódiak, kartaliak, de 
sokan járnak még be ide Galgamácsáról és 
Bagról is. Eddig dolgozókat elbocsátani 
foglalkoztatási okok miatt nem kellett. A 
természetes fluktuáció mellett létszámunk 
állandó.

A múlt év augusztusától mi üzemeltet
jük a mosoda-vegytisztító részleget is, mi
vel a Ferroszolg Szövetkezet tönkrement. 
Jelenleg a fő feladat, hogy szervezési és 
műszaki intézkedésekkel nyereségessé te
gyük ezt az ágazatot is, mivel többmillió 
forintba került a régebben is a Ferromecha- 
nikához tartozó rész visszavásárlása.

A szövetkezet dolgozói — úgy érzem 
— meg vannak elégedve munkahelyük
kel, remélem, a béreket is sikerül rövide
sen elfogadható szintre emelni.

Egyébként ezt erősítette meg az új, fő
utcai bútorbolt vezetője Ondrikné Néme
ti Júlia és fétje, OndrikGusztáv is. Továb
biakban elmondták még, hogy a szövetke
zet üzletében a kisbútorokon kívül olcsón 
lehet venni franciaágyakat, egyszemélyes 
heverőket, valamint középárkategóriájú 
román bútorokat, de komplett étkezők
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mellett rusztikus és hagyományos, népies 
bútorok is kaphatók.

A főpróbát karácsony előttre időzítet
ték. Ez olyannyira jól sikerült, hogy kará
csonyra teljesen kiürült az üzlet. Január
ban csaknem egy millió forint értékű áru
val töltötték fel, de februárra szinte már 
csak a mintadarabok maradtak. —  Csak 
megerősíteni tudjuk szövetkezetünk veze
tőinek a véleményét —  hangoztatták 
mindketten —  a minőség sokszorosan 
meghozta a hasznát számunkra is.

Az üzletből az utunk az irodák alatti 
mosodába vezetett. Itt a dolgozók is el
mondták, hogy ez a részleg csak augusz
tustól lett újra a Ferromechanikáé, mert 
azelőtt máshoz tartoztak. Működésük so

rán tönkrementek, s csak hosszas tárgya
lások révén sikerült visszavásárolniuk, 
kemény milliókért. Az azóta eltelt idő 
alatt a különböző ésszerűsítő intézekedé- 
sek mellett, úgy néz ki, ez a részleg is 
gazdaságosan működtethető.

Kérésemre felkerestük a sokat emle
getett asztalos részleget is. A munkások 
éppen tízórai szünetet tartottak, így 
csak keveset beszélhettem velük. Azon
ban Tarr Ambrus műbútorasztalos é s 
Mirkóczi Zoltán üzemvezető egybe
hangzóan megerősítették az elnök tájé
koztatói szavait: A Ferromechanika Ipari 
Szövetkezetben a jó minőséget produká
ló szakemberekre biztos jövő vár.

Kovács István

F e lh ív ju k
kedves Olvasóink figyelmét, 

hogy az ASZÓDI TÜKÖR 

előfizetői között 

1993. decem berében  

sorsolást tartunk.

A szerencsés nyertes jutalma: 

a Ferromechanika Ipari 
Szövetkezet 

felajánlása alapján:

5000,- Ft értékű ajándék, 

melyet a Szövetkezet 
bútorüzletében lehet kiválasztani.

T Á JÉ K O Z TA TÓ
a Pyrus KFT I. Sz. Veszélyeshulladék Lerakóhely 

környezetének mérő-megfigyelő rendszerén történd 
állandó vizsgálatok eredményéről

Az Aszódi Tükör e hónaptól cikksorozatban adja közre a 
Veszélyeshulladék Lerakótelep monitoring vizsgálatának egyes 
részeit. A teljes mérési eredmények közlése a nagy terjedelmű 
anyag miatt nem lehetséges, de az bárki részére megtekinthető a 
Polgármesteri Hivatalban.

Cikksorozatunkban általában a monitoring vizsgálatok össze
foglaló részét közöljük, egyes esetekben a vizsgálati eredmé
nyekről szóló egy-egy táblázatot.

A hulladéktelepen és annak környezetében a telep üzembe 
helyezése előtt egy ún. “0" szint mérés történt, mely viszonyítási 
alapul szolgál a környezetben található szennyező anyagok vál
tozásáról.

Sorozatunk első cikkeként e “0” szint mérésről készült össze
foglalót ismertetjük meg Önökkel, következő számunkban pedig 
az 1992. évi mérési eredményekről adunk tájékoztatót.

A jelentéseket az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat Fővárosi Intézete készítette.

“ÖSSZEFOGLALÁS

A Fővárosi KÖJÁL a KVM (OKTH) megbízásából elkészítette 
az aszódi Veszélyeshulladék Lerakó környezeti “0" szintjének 
felmérési programját. A program az engedélyező és ellenőrző 
hatóságokkal történt egyeztetés után módosult, illetve végleges 
kialakítást nyert.

A hatóságok által elfogadott tematika szerinti munka elvégzé
sével - tehát a “0" szint felmérésével — az OKTH és a Földgép 
Környezetvédő Szolgáltató Leányvállalat a Fővárosi KÖJAL-t 
bízta meg.

A Fővárosi KÖJÁL befejezte a Veszélyeshulladék Lerakó kör
nyezeti “0" szintjénekfelmérését. Egy éven keresztül vizsgáltuk a 
környezeti elemek (levegő, víz talaj, növényzet, állat) szennye- 
zettségi szintjét. A Fővárosi KÖJÁL szaklaboratóriumai mellett 
alvállalkozóként a Pest Megyei Növényegészségügyi és Talajvé
delmi Állomást is bevontuk a Munkába. Az Állomás feladatát a 
növényzet fém  vizsgálatai, valamint a növényzet és talaj növény
védőszer maradványainak meghatározása képezte.

A munkát végző laboratóriumok a feladatok elvégzéséhez több 
évtizedes szakmai gyakorlattal rendelkeznek Műszerezettégük 
megfelel a hazai környezetvédelmi laboratóriumok átlagszintjé
nek, egyes esetekben jobb annál.

A “0" szint felmérése értékelt eredményeit a tanulmány az 
egyes környezeti elemek szerint ismerteti. Röviden összefoglalva 
az alábbiak állapíthatók meg:

A levegőszennyezettségi vizsgálatokat tekintve a levegő kéndio
xid- szennyezettsége egy alkalommal, a koromtartalma kettő eset
ben volt a megengedett határérték feletti.

A szállópor-szennyezettség Galgamácsán 11 alkalommal, M á 
don 3, Aszódon 5 alkalommal haladta meg a norma feletti értéket, 
a max. szennyezettség a norma értékének kétszerese volt. A fém 
komponensek közül Mádon egy alkalommal volt magas kadmi- 
um-érték (a határérték 2,5-szerese), és ugyancsak egy alkalom
mal magasabb az ólomszennyezettség. Galgamácsán a réz
szennyezettség átlagosan mintegy háromszorosa az Ikladon és 
Aszódon mért értékeknek.

A vízvizsgálatok a Galga patakra, a telephelyi 268 méteres 
kútra, két csapadékvíz tárolóra és valamennyi olyan megfigyelő 
kútra kiterjedtek, amelyekben a mintavételezéshez elegendő vizet 
találtunk a kiszivattyúzást követő 1-2 napon. A Galga patak 
vizének kémiai minősége az EüSz-OVHSZ 141/72-T szab
ványtervezet szerint III. (szennyezett) kategóriának felel meg. A 
vizsgált figyelőkutak és a 268 méter mély kút vizének kémiai 
minősége nem felel meg az ivóvíz szabványban előírtaknak. A 268 
méter mély kút vizében három alkalommal mértünk határértéknek 
megfelelő, illetve e feletti fenolkoncentrációt. Több figyelőkút 
vizében mértünk határérték feletti fémkoncentrációt (ólom, króm, 
cink).

A talajvizsgálatok a megfigyelőkutak létesítésekor vett mag
mintákra, a telephely védőövezetének, a kerítés melletti három 
pont és a négy égtáj szerinti egy kilométeres távolságból vett 
talajmintákra terjedtek ki.

Az iszapminták a Galga patakból származtak Az iszapminták 
a megengedhető fémkoncentrációkat figyelembe véve néhány 
esetben magsabb értékű krómot és kadmiumot tartalmaztak A 
talajminták vizsgálata során a megengedhető koncentrációfeletti 
értéket nem mértünk. A Galga iszapmintájának bakterológiai 
vizsgálata a KGST közterületi talajnorma alapján I. kategóriájú, 
tiszta minőségű, Salmonella-negatív.

A “0" szint felmérés során végzett növényvizsgálatok elegendő 
adatokat adnak a későbbi rendszeres környezeti ellenőrzéshez, a  
szennyezettség változásának megítéléséhez.

A földigiliszták alapszint felmérése azok nehézfém-tartalmára 
vonatkozott. Az élő tömegre számított fémtartalom csak a kadmi- 
um esetében éri el az állati mintákra megállapított határértéket."

A tanulmány utolsó fejezetében javaslatot ad a rendszeres 
ellenőrzésre vonatkozóan.

(Folytatjuk)
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Március 14: Sportnap Aszódon

TE GAZDAG MÁRCIUS.
Március 14-én három különféle sportesemény zajlott Aszódon, mely 

rendezvényeknek a Vécsey Károly Helyőrségi és V árosi Művelődési Ház 
adott otthont.

“FUSS 1848 MÉTERT!” címmel hirdettünk március 15-e alkal
mából emlékfutást. 72 induló vett részt a versenyen (I. sz. Általános 
Iskolából 25 fő, II. sz. Általános Iskolából 29 fő, Gimnáziumból 16 
fő, más helyről érkezett 2 fő). Bár az idő nem volt túl kegyes hozzánk 
— ködben és nyirkos hidegben kellett a távot végigfutni —, a lelkes 
kis csapatok e megmérettetésnek maximálisan eleget tettek. A legjobb 
idei Matyóka János 8. osztályos tanuló (2. sz. Ált.Isk.) futotta 5.19 
perccel. A versenyt korosztályonként lányok-fíűk részére hirdették, 
és az értékelés is ennek megfelelően történt.

Ez alapján a következő' eredmények születtek:
Csapatban:

I. Zsaru—Hatvan csapata 136 pont
IL “Pepiták” csapata Aszód 133 pont

HL “Bendegúz” (rendőrök) csapata 127 pont
Egyéni versenyben:
Férfiak: L Nagy László 41 pont

H  Varga József 40 pont
ÜL Kvaka István 39 pont

Nők: L Pardi Lászlóné 37 pont
H  Szűcs Lászlóné 18 pont

HL Csobán Ti bőmé 14 pont
Juniorok: L Pardi Bálint 16 pont

IL Stvorecz János 10 pont

Eredmények:

III. osztály:
I. Faikas Zoltán (2. isk.)

II. Medveczki Csaba (2. isk.) 
ül. Buzási László (2. isk.)

IV. osztály:
I. Faikas József (2. isk.)

II. Szabó Gergő (2. isk.) 
ül. Sápi János (1. isk.)

V. osztály:
I. Oláh Tamás (1. isk.)

H. Pesti Gábor (2. isk.)
Hl. Majoros Péter (1. isk.)

VI. osztály:
I. Hódul Gábor(l. isk.) 

n. Halmos Erik (1. isk.)
m . —

VII. osztály:
I. Márta Árpád (2. isk.)

U. Farkas Bálint (1. isk.)
IQ. Bara Csongor (1. isk.)

VIII. osztály:
I. Matyóka János (2. isk.)
n. Faragó Balázs (1. isk.)

m. Varga István (2. isk.)

Gimisek 
I. Ketényi Imre
n. Majoros Csaba 

Hl. Kovács Attila

Borbás Anita (2. isk.)
Giczey Noémi (2. isk.)
Dobay Laura (2. isk.)

Urbán Orsolya (Szombathely) 
Szűcs Tímea (2. isk.)
Matyóka Kriszti (1. isk.)

Kovacsik Zsuzsa (1. isk.) 
Szénási Szilvia (2. isk.)
Tóth Zs. Györgyi (2. isk.)

Juhász Adrienn (1. isk.)
Fodor Anna (2. isk.)
Fazekas Kriszti (1. isk.)

Tolmácsi Bernadett (1. isk.) 
Molnár Rita (1. isk.)
Péter Eszter (1. isk.)
Szász Éva (1. isk.)

Kiss Márta (1. isk.)
Ketényi Éva (2. isk.)
Csiki Klaudia (2. isk.)

Mihály Viktória 
Takács Magdolna 
Ondrik Cecília.

A rendezvény szponzorai voltak: az aszódi Rendőrőrs (2 díjat 
ajánlott fel) a Polgármesteri Hivatal (4 díjat ajánlott fel) a Polgárőr 
Csoport (3 díjat ajánlón fel).

A szervezők köszönetét mondtak Sztán István ezredesnek, Iván 
László alezredesnek és munkatársaiknak, a Vécsey Károly Helyőrségi 
és Városi Művelődési Ház munkatársainak, akiknek segítsége nélkül 
nem sikeredhetett volna ilyen remekül ez a lőverseny.

A NAP HARMADIK SPORTESEMÉNYE szintén a Vécsey Ká
roly Helyőrségi és Városi Művelődési Házban zajlott. A Ház ad 
otthont a már több éve sikeresen működő sakk-szakosztálynak, 
amelynek elnöke Rigó Pál alezredes. Mint azt Dián István, a szakosz
tály egyik tagja elmondta, ezen a napon a megyei I/a osztály bajnok
ságán belül Aszód—Ráckeve mérkőzésre került sor. A győztes Aszód 
csapata lett 6,5:3,5 arányban.

A megyei bajnokság élvonalában 18 fő játszik, egy mérkőzés során 
10 játékos ülhet asztalhoz. A versenyek általában kéthetenként zajla
nak, természetesen a kiírásnak megfelelően más-más színhelyen.

Edzéseket az aszódiak hétfőnként tartanak, melyre szívesen vátják 
az érdeklődőket is. Jelen pillanatban a csapatbajnokság zajlik, ezt 
követi majd az egyéni verseny.

A szakosztály szívesen látna soraiban új, fiatal tehetségeket, de a 
feltételek szigorúak. Az új tagnak legalább III—IV. osztályú szinten 
kell tudnia játszani. A szakosztály tagjai között négy mesteijelölt van 
és három I. osztályú játékos. Az első csapat a megyei I/a osztályban, 
a második a megyei I/b osztályban játszik.

Pardi Lászlóné

Minden résztvevő kapott ajándékot: a nyakba akasztható, futást 
jelképező emblémát, természetesen egy-egy ötöst testnevelésből, és 
szerény kereteinkhez képest egy-egy csokit vagy rágót. Az első 
helyezettek jutalma egy-egy doboz Plusssz vitamin pezsgőtabletta 
volt.

Köszönjük az aszódi Rendőrőrs segítőkész munkáját, hogy bizto
sították versenyzőink számára a zavartalan és biztonságos futást.

Köszönjük a helyi Varrodának a futóemblémák megvarrását, illet
ve szalaggal való ellátását. Önzetlen segítségükkel ilyen formában 
több, mint 3000,- Ft-tal szponzorálták rendezvényünket.

És már most köszönjük azt a felajánlást, amelyet Juhász Attiláné 
és Juhász József kiskereskedők tettek a következő sportnap díjazásá
hoz. Szívesen veszünk a továbbiakban ilyen jellegű felajánlásokat, 
melyeket mindenkor a gyerekek jutalmazására fordítunk.

A NAP MÁSIK KIEMELKEDŐ ESEMÉNYE volt a harmadik 
alkalommal megrendezett MÁRCIUS 15. LŐVERSENY, melynek 
fő szervezője a helyi Polgárőr Csoport (Önvédelmi Csoport) volt. 10 
csapat nevezett a versenyre, és voltak egyéni küzdelemben indulók is. 
Három próba után öt lövést értékeltek a szigorú bírók.

A  2. sz. Á ltalános Iskola április havi programja

1. Kézilabda bajnokság fordulója
2. Kazinczy verseny körzeti forduló BAGÓN 

Résztvevők: Ambrus Szilárd. Fodor Mária, Soós Mária.
2— 13. Tavaszi szünet

14. Első tanítási nap
15. Felvételi a 6 osztályos gimnáziumba 
20. Fogadóóra
22. A “Föld napja” —  iskolai program
23. Sportnap
27. Fekete István: Tüskevár c. regényéből vetélkedő 

az 1. sz. Általános Iskolában.
Résztvevők: 4. osztályos tanulók 

29. Egyéni atlétikai bajnokság
Ötpróba —  körzeti forduló GÖDÖLLŐN

Jeney Lászlóné 
ig.h.
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VECSEY KAROLY
HELYŐRSÉGI ÉS VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ 

ASZÓD, SZABADSÁG TÉR 10.

Áprilisi programjaink Tanulni vágyók, figyelem
Április 2. 20.00 óra: BLUESTÉLY

Közreműködik: ROAD 61 BB 
Belépődíj: 100,- Ft 

Április 9. 12.00 óra:
A Történelmi Lovas Egyesület 
Tavaszi Hadjárat Emléktúrájának fogadása 
Miskolczi Sándor huszárkapitány sújának 
megkoszorúzása

Április 9.18.00 óra: A KÖLTÉSZET NAPJA 
“Elmondom mind a sok tréfát”
Dévai Nagy Kamilla és Mohai Gábor 
József Attila-műsora
Elhangzanak: a költő legszebb szerelmes versei 
és levelei 
Belépő: 50,- Ft

Április 10. 20.00 óra: LOCSOLÓBÁL
Játszik: a SZIGNÁL együttes 
Belépő: 100,- Ft 

Április 13.10.00 óra:
Felnőtt és gyermek kilós ruhavásár 

Április 16. 20.00 óra
Egy éves az aszódi DEPECHE MODE HÁZ 
Jubileumi klubest 
Vendég: KORTÁRSAK együttes 
Belépődíj: 100,- Ft 

Április 17. 20.00 óra:
VÁLLALKOZÓK BÁLJA 
Belépés csak meghívóval!

Április 18. 15.00 óra: APRÓK TÁNCA 
Április 19—20. 10.00 óra: Holland kilós ruhavásár 
Április 23. 20.00 óra BLUESTÉLY

Közreműködik: Takáts Tamás DBB 
Belépődíj: 100,- Ft 

Április 30. 17.00 óra:
ASZÓDI BARÁTI KÖR összejövetele

Az 1. sz. Általános Iskola április havi programja

1. Iskolai szintű kulturális bemutató
2  A tavaszi szünet első napja

14. Belső továbbképzés
— Amit a Gordon-iskolától és módszeréra tudni kell.
(Meghívott előadó)

15. Első tanítási nap
20. Kisegítő iskolák körzeti sport- és ügyességi versenye
24. “Irodalom a természetben” címmel

vetélkedő Fekete István műveiből a körzet 4. osztályosainak
24. Ünnepi hangverseny

az ének tagozat 35. évfordulójára 16 óráta az iskolában.
30. Nevelési értekezlet

Első osztályosok beiratása 
Április 22-én (csütörtökön) 14— 18 óráig 
Április 23-án (pénteken) 8— 15 óráig.
A behatáshoz szükséges:
— óvodai szakvélemény
— 1 db 4x4-es fénykép a diákigazolványhoz
— 40 Ft vagy 60 Ft a tanuló balesetbiztosításához.

2500 —  3000 Ft/40 óra 
3000 Ft/40 óra

A Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Ház az alábbi 
tanfolyamokat ajánlja szíves figyelmükbe:
FIZIKAI SZAKMÁKBAN:

» kisteljesítményű kazánfűtő 
» nehézgépkezelő 
» targoncavezető 

NYELVTANFOLYAMOK:
Német kezdő és középhaladó 2500 —  3000 Ft/40 óra
Gondoljon az obemburgi testvérkapcsolatra, és próbálja meg a 
nyelvtanulást!
Angol kezdő és középhaladó 
Francia kező nyelvtanfolyam
ÚJ TANFOLYAMOK:
Számítógépkezelő alaptanfolyam 8000 Ft/30 óra
Számítógépes szövegszerkesztői tanfolyam 10000 Ft/30 óra 
Mindkét tanfolyam vizsgával zárul és oklevelet ad!
Felsőfokú kereskedelmi menedzserképző tanfolyam,
1 éves 29000 Ft
Dajkaképző tanfolyam 15000 Ft/75 óra
Ajánljuk óvodai dolgozóknak és munkanélkülieknek átképzésre, 
valamint 8 általánost végzett lányoknak. A tanfolyam szakmun
kás végzettséget ad.
Babysitter tanfolyam 15000 Ft/60 óra
+ mellette nyelvtanulási lehetőség.
Valamennyi tanfolyamra bővebb felvilágosítás és jelentkezés a Vé
csey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Házban történik.

AZ ASZÓDI TŰKOR HIRDETÉSI DÍJSZABÁSA

Apróhirdetés: 
1/8 oldal:
1/4 oldal:
1/2 oldal:
1 oldal:
Külön betétlap:

10,- Ft/szó 
250,- Ft + ÁFA (25 %) 
500,- Ft + ÁFA (25 %) 

1000,- Ft + ÁFA (25 %) 
2000,- Ft + ÁFA (25 %) 
4000,-Ft + ÁFA (25% )

AZ ASZÓDI FUTBALL CLUB LKLDMLNYKI: 
> Kupamérkőzésen: Aszód - Baj»: 0:0 

Ba jnoki mérkőzésen: Aszód - Verőce 1:0

AZ 1. sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA 
SPORTPROGRAMJAIBÓL

Január 12 -14., 22—26. között megrendendezésre került egy 
nagyszabású teremlabdarúgó torna. Külön korcsoportokra bon
tott kategóriákban (3—4. osztály, 5—6. osztály, 7—8. osztály) 
lehetett nevezni. Aszód két iskolájának csapatain kívül részt vett 
Bag, Iklad, Galgamácsa, Hévízgyörk, Galgahévíz, Valkó és Túra. 
Aszód 1. és 2. sz. iskola tanulói, valamint Túra iskolásai szere
peltek a legjobban.

Február 8-11. között sítábort szerveztünk iskolásainknak. A 
szlovákiai Martinban 21 gyermek sajátította el, illetve csiszolta 
sítudását.

Február 27-én játékos családi tornavetélkedő volt a tornate
remben. A 60—70 fős versenyzőgárda igen kellemesen töltötte 
szombatját az iskolában.

Március 14-én futóversenyt rendeztünk a gyerekek részére. A 
72 nevező végigfutotta a távot. Jutalmuk: “FUTASZÓD”-os 
jelvény, kokárda.

Molnár László testnevelő
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PETŐFI NEVÉT VISELŐ KÖZÉPISKOLÁK
“Üdvözöllek, messze bérctetőkről
Szent helyek,
Hol a Galga lassú andalgással
Hempelyeg"
— hangzott el a közelmúltban a ked

ves, szép vers a Podmaniczkyak ősi 
kastélyának fényes dísztermében. 
1993. március 11— 14. között ugyanis 
Aszód neves középiskoláj a látta vendé
gül az ország különböző városaiból ide- 
sereglett diátokat, akik bár korra, nem
re mind-mind különbözőek, egyben 
azonban közösek, mégpedig abban, 
hogy mindannyian Petőfisek, vagyis a 
neves költő nevét viselő középiskolák 
növendékei a Petőfi Sándor Társaság 
kezdeményezésére— a Petőfi-kultusz- 
nak az ifjúság körében való kibonta
koztatása érdekében —  minden eszten
dőben más és más városban tartják a 
költő nevét viselő középiskolák orszá
gos találkozóját. Ebben a jubileumi év
ben (170 éve született Petőfi) Aszód 
volt a vendéglátó.

Az ország 11 Petőfis középiskolájá
ból az alábbiak jöttek el:

—  Bonyhád —  P.S. Evangélikus 
Gimnázium

—  Budapest —  P.S. Közgazdasági 
Szakközépiskola

— Fehérgyarmat— P.S. Szakközép- 
iskola

—  Kiskőrös — P.S. Gimnázium
—  Kiskunfélegyháza —  P.S. Szak- 

középiskola
—  Mezőberény — P.S. Gimnázium
—  Pápa —  P.S. Gimnázium és 

Egészségügyi Szakközépiskola
—  Szolnok —  P.S. Szakmunkás- és 

Szakközépiskola
(A sárbogárdi és a budapesti közép

iskolák távolmaradtak.)
A nevelőik, tanáraik társaságában ér

kezett fiatalok egy nagyon alaposan, s 
igényesen megszervezett, igen tartal
mas, ugyanakkor szórakoztató három 
napot tölthettek Aszódon, ahol hama
rosan meleg és baráti hangulat alakult 
ki máshonnan jöttek és aszódiak, ven
dégek és vendéglátók, tanárok és diá
kok között. A, vendégek a mintás zenien 
gondozott kollégiumban kaptak elhe
lyezést, a rendezvények nagyobbik ré
szét is itt, Kracker J. Lukács festményei 
alatt, a csodálatos díszteremben bonyo
lították le. Öröm  volt hallgatni a vers
mondó verseny és a vetélkedő felké
szült diákjait. Az önfeledt, felszabadult 
hangulat feloldotta a gátlásokat, min
denki örömmel, kényszer nélkül tette a 
dolgát.

Visszatekintve e három napra, nyu
godtan elmondhatjuk: Petőfit, a ma
gyar költészetet nemcsak ismerik, de 
szeretik is a ma középiskolásai. Az

ilyen együttlétre szükség van, mert 
ezek őrzik meg és hagyományozzák to
vább nemzeti kincsünk, a magyar kul
túra nagy értékeit, amire mindnyájan 
büszkék lehetünk. E sorok írója kicsit 
szomorúan tapasztalta, hogy a nagysze- 
n l események, esti hangversenyek mi
lyen kevés aszódi felnőtt és fiatal érdek
lődőt vonzottak.

Amikor vasárnap délelőtt elbúcsúz
tunk egymástól, mindenkiből őszintén 
fakadtak fel az “Isten hozzátok!” és a 
“Viszontlátásra jövőre!” üdvözlések.

A sok munkával járó előkészítést, 
rendezést és lebonyolítást Gál Tibor 
igazgatóhelyettes úr vezetésével az 
alábbi csapat végezte: Klausman Fe- 
rencné kollégiumi vezető, Hódi Gyulá- 
né dr„ Módos Tibomé, Péter Sándomé, 
Koncz István gimnáziumi tanárok, to
vábbá Vörös László és Asztalos Tamás. 
Hogy film és fénykép maradjon az ese
ményről, arról Sára István és Harango
zó Károly gondoskodott.

A pénteki rendezvények vendégeként 
megjelent Varga Zoltán Pest megyei mű
velődési főtanácsos, aki nagy elismerés
sel szólt a látottakról-haUottakról. Az or
szágos szintű eseményről több alkalom
mal tudósított a Pest Megyei Hírlap.

A találkozó anyagi támogatói voltak: 
Pest Megye Önkormányzata, Petőfi 
Sándor Társaság, Vécsey Károly Hely
őrségi és Városi Művelődési Ház, Fan
tázia bolt, Petőfi Múzeum, Geri virág
bolt.

ORSZÁGOS
PETŐFI TALÁLKOZÓ
ASZÓDON

1993. mácius 11-én az ország kilenc — 
Petőfi nevét viselő — középiskolájának 
képviselői érkeztek (néhányan nem kis 
fáradság árán) Aszódra, hogy ezen a már 
hagyományosnak tekinthető rendezvény- 
sorozaton részt vegyenek.

11-én, csütörtökön délután 4 órától fo- 
lyamaosan érkeztek a találkozó vendégei, 
hogy még aznap este részt vegyenek az 
ünnepélyes megnyitón, majd az ezt köve
tő reneszánsz zenekari hangversenyen.

Frajna Miklós, az Aszódi Petőfi Sándor 
Gimnázium és Gépészeti Szakközépisko
la igazgatója köszöntötte a vendégeket, 
bevezetőjében arról szólt, milyen nagy 
megtiszteltetés Aszód számára, hogy 
ilyen közeli kapcsolatban lehetett nagy 
nemzeti költőnkkel, Petőfi Sándorral. 
Tudjuk, maga Petőfi írta, hogy itt volt 
először szerelmes, itt írt először verset, és 
itt foglalkozott először a színészi pályára 
lépés gondolatával.

A köszöntőt követően Dr. Asztalos Ist
ván, az Aszódi Petőfi M úzeum igazga
tója, a Kiskőrösi Petőfi Társaság képvi
seletében mondott ünnepi beszédet, és 
átadta iskolánknak a Petőfi-vándorser- 
leget, amely most egy évig Aszódon 
marad, hogy ez idő elteltével átadhas
suk azt a találkozó következő évi rende
zőinek. A megnyitó ünnepségen vendé
geink között tisztelhettük Aszód város 
polgármesterét, a gimnázium tanári ka
rának képviselőit és számos érdeklődőt. 
A megnyitó után hangulatos “rene
szánsz show” következett, a Concentus 
Consort reneszánsz együttes művészi 
színvonalú előadáson igazán szép él
ményt nyújtott a hallgatóságnak.

12- én reggel 10 órakor tudományos 
előadásokra gyűltek össze a találkozó 
vendégei. Először a gimnázium két ta
nulója (Péter Katalin és Zsidai László) 
ismertette a kollégium épületének tör
ténetét és mutatta be a díszterem fres
kóját, majd Dr. Asztalos István “A Pet- 
rovics és a Hrúz család a Galga és a 
Rákos vidékén” címmel tartott előa
dást. Ezután Hódi Gyuláné dr., a gim
názium tanára beszélt Petőfi Aszódon 
írt vagy aszódi ihletésű verseiről. A 
gimnázium 6 tanulójának versmondása 
tette szemléletessé ezt az előadást.

Délután 2 órakor a találkozó diák
vendégei egy Petőfiről szóló műveltsé
gi vetélkedőn mérhették össze tudásu
kat. A 10 fordulós versengésen az első 
helyet a szolnoki 633. sz. Ipari Szakkö
zépiskola csapata szerezte meg.

13- án, szombaton reggel 9 órakor 
szavalóverseny vendégei lehettünk. A 
résztvevők kötelező versként Petőfi: 
Első szerelmem c. költeményét mond
ták el. Érdekes, hogy ez az aszódi ihle
tésű vers a tíz előadó tolmácsolásában 
tízféle értelmezésben szólalt meg a 
hallgatóság előtt. Ezt követően Petőfi 
prózai írásaiból — javarészt leveleiből 
— hallhattunk részleteket

Délután a vendégek és kísérőik a kör
nyező falvakba látogattak. Megkoszo
rúzták Korén Istvánnak, Petőfi tanárá
nak a róla elnevezett ikladi iskolában 
felállított szobrát, majd Huszárik Zol
tán domonyi szülőházán elhelyezett 
em léktábláját Domonyban megláto
gatták a neves, fiatalon elhunyt filmren
dező sírját is. Ezután Galgamácsán a 
környék népművészetével ismerked
tek, és megtekintették Vankóné Dudás 
Juli emlékmúzeumát. Bár az eredeti 
programban nem  szerepelt, a vendégek 
és a vendéglátók közös ötlete hozta, 
hogy érdemes lenne meglátogatni egy 
Aszód környéki kastélyt is. Szirákra 
esett a választás, mivel ez a legnagyobb 
és a legjobb állapotban lévő kastély a
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közelünkben. A vendégek nem  csalód
tak várakozásukban, nagyon tetszett ne
kik ez a szép kastély, amelyben most 
szálloda működik, és ahol igen gyakran 
rendeznek nagyszabású sakkversenye
ket.

A fárasztó, de eseményekkel teli nap 
után élményekkel telve tértünk vissza a

kollégiumba. Vasárnap délelőtt még 
bemutattuk vendégeinknek minden
napjaink helyszínét: a gimnázium és a 
szakközépiskola épületét. Baráti han
gulatú, vidám fényképezkedés után vet
tünk búcsút kedves új barátainktól. Az 
ország különböző irányába véve útju
kat, indultak haza, hogy ott elmondhas

sák: ismét egy értékes rendezvényso
rozaton vehettek részt, ezúttal Aszó
don, Petőfi életének egyik legfonto
sabb állomásának helyszínén.

Szigeti Péter (2. b)
(Segítőtársai: Dömsödi Andrea és 
Hegyi Krisztina 2.b)

Kamarakórusok versenye
Nem sok igazán előremutató, méltán dicséretre méltó hagyomány van városunkban, de a gimnáziumbeli, március 15-én 

megrendezett kamarakórus-verseny az. Hagyoraányak azért nevezhető, mert imraárötödik alkalom adódott arra, hogy amindenkori 
gimnazisták bemutathassák tudásuk legjavát.

Aki énekelt valaha kórusban, tudhatja, hogy nem egyszeri! dolog. Minden pillanat rejt magában olyan veszélyt, ami az előadásra 
is kihathat.

A próbafolyamat pedig kemény fizikai állóképességet is követel. A kamarakórus műfaja ráadásul egy olyan plusz követelményt 
állít az énekesek elé, hogy karnagy nélkül kell énekelni. Nincs az a sokat meghatározó megbízható segítség, amire bármikor 
számítani lehet. A  tanulóknak tehát a lámpalázon kívül azzal is törődniük kellett, hogy a kezdőbaagokat megadják egymásnak, a 
mű kezdését pontosítsák stb.

Mindez “csak" az előadás. Amit meg keltett eiőzrne egy említetten kemény próbaidőszaknak, A  jpróbákat vezetni, azénekeseket 
felkészítem, a művek választását helyes irányba befolyásolni, és mindezt egyszerre 9-10 kórusnál — nagyon nehéz feladat.

Módos Tíbomé — a gimnázium ének szakos tanára — azonban nem panaszkodhat munkája beérte gyümölcsét.
Voltak kiemelt legjobbak (I.a, n.b, Il.b), de egyéb helyezéseiket, dijakat nem osztott a zsűri. Minden Osztály képviselete 

elmondhatta magáról, hogy előadása valamiben “lég-” volt.
A közönség, a jelenlévők pedig azt, hogy hallhatták aznap a legszebb kórusműveket, amit gimnazisták nyújtani tudnak az énekkari 

dobogón.
Litauszky Márta

Eötvös-műhely
—  Na, láttad az újságban az Eötvös-műhely programját? — 

érdeklődtem a minap kollégámtól.
— Mi az? Valami kézműves tanfolyam? — kérdezett vissza.
— Hááát... Nem egészen...
A januári felhívásban valóban adósok maradtunk a név választá

sának magyarázatával.
Eötvös József: a magyar közoktatás megújítója.
Ötvös: ékszerműves: a nemesfémek megmunkálója
Műhely: helyiség, amiben valamit létrehoznak vagy megjavíta

nak.
A “műhelyt" a Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési 

Ház biztosítja. Azok az “ötvösök”jönnek ide, akik szeretnének még 
szebb, még jobb munkadarabokat kiadni a kezükből. Eszközeik a 
pszichológia és a pedagógia. A legértékesebb nemesfémet alakítják, 
formálják: a gyereket. Mindnyájan tudjuk, milyen könnyű elronta
ni valamit —  és milyen nehéz helyrehozni! Gyakran örökre meg
marad a nyoma.

Ki lehet ötvös? Mindenki, aki gyereket nevel, nevelt vagy nevelni 
fog.

Február 22-én Felleginé Takács Anna pszichológus tartott előa
dást, és beszélgethettek vele az érdeklődők az iskolaváltások téma
körben. Óvónő és gimnáziumi tanár,pályakezdő és nyugdíjas pe
dagógus egyaránt volt közöttünk. (Ekés bizonyítékaként annak, 
hogy a hivatás szeretete nem az életkor függvénye, és hogy tanulni 
egymástól sohasem szégyen.)

Miért jöttek el? Általában a tanítványok, vagy saját gyermekük 
viselkedésének megértése vezérelte őket. Másokat viszont a kap
csolatkeresés, kapcsolatteremtés igénye hozott el. Az előadás olyan 
problémákkal foglalkozott, amelyekkel nap mint nap szembetalál
juk magunkat az óvodában, iskolában és otthon. Sok kérdés és 
tapasztalat gyűlt össze.

Nagyon vártuk — és továbbra is várjuk a (nem pedagógus) 
szülőket is. A hétfői időponttal is ezt próbáljuk segíteni. (Takarítás, 
mosás, vasalás, főzés hét végén. Hétfő: vasárnapi maradék a hűtő
ben.)

Bár nem tartozott szorosan a témához, mégis állandóan 
bele-beleszövődött a beszélgetés fonalába az aszódi polgárokat 
mostanában annyira foglalkoztató dolog: a két általános iskola 
összevonásának következményei. Mindenki kifejezte aggódá
sát a gyerekek jövője —  a jövő gyermekei miatt. Vajon nem 
válik-e az ötvösmunka szalagmunkává?

Az Eötvös-műhely következő programja a Gordon-módszer 
megismertetése tesz a közeli jövőben. E célból április 14-re 
meghívást kapuink az 1. sz. Általános Iskolába, ahol a buda
pesti Gordon-iskola előadói vázolják a tréning menetét, lénye
gét. (Érdeklődés esetén a műhely keretében tanfolyamot szer
vezünk.)

Mindenkit szeretettel várunk!
Búzás Mária

MÁRCIUS 8-ÁN kocsival mentem munkába. A volt 
Művelődési Ház elé értem, mikor egy rendőr "Állj!”-t intett. 
Sebaj — gondoltam —, legfeljebb megbüntet, hiszen nem volt 
becsatolva a biztonsági övem. Nem ez történt. A gyalogátkelő
nél posztoló rendőr az iskolába siető kisgyermekeknek biztosí
tandó állította meg a forgalmat. A gyerekek áthaladtak, nekem 
pedig egész jó  lett a napom. Köszönjük, hogy vigyáznak gyer
mekeinkre!

A.T.

ÉVEK ÓTA problémás tömbházunkban a vezetékrend
szer hibájából adódó, rendszeres rövidzárlat. Mit adott a vé
letlen? Legutóbb éppen karácsony és újév között szakadt meg 
az áramszolgáltatás. Félve emeltük fe l a telefonkagylót, a 
GAMESZ segítségét kérve és remélve. A csoda újra megismét
lődött, mint legutóbb: a kiküldött szakemberek kisvártatva 
helyrehozták a hibát.

Ezekután találónak érezzük id. Dancs Antal dicsérő szavait, 
amit csak megismételni tudunk: köszönet és tisztelet járjon 
gyors és szakszerű segítségükért!

A Kossuth L. u. 99. számú ház lakói
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A S Z Ó D  I S K O L A V Á R O S
Nagy a hangzavar, talán túlságosan is 

“hangos” az értetlenség Aszód iskolái kö
rüli Kinek jó  ez?

Egy átalakuló rendszer (politikai, isko
lai) nehéz születésének a kezdetén va
gyunk. A Parlamentben sem, az Oktatási 
Minisztériumban sincs kiegyensúlyozott 
helyzet Három év óta vajúdnak a törvény- 
alkotók az új közoktatási törvényen. 
Aszódon pedig felbolydult méhkassá vál
tozott az alapoktatás két intézménye egy 
rosszul előkészített átalakítási terv miatt.

Tisztelt Polgármester úr, kedves Álta
lános Iskolai vezetők! Baj van a sorrend
del. Talán jobb lett volna előbb beszélget
ni a pénzügyi gondokról, azok megoldá
sának lehetséges változatairól. Az iskola 
működtetésének költségét a növekvő árak 
(fűtőanyag, elektromos energia stb.) és 
más általános költségek szigorúan megha
tározzák. A hiányzó pénzt nem tudja az 
önkormányzati kassza, csak más intéz
mény rovására pótolni. És vajon melyik 
költségvetési intézmény mond le önként 
egy forintról is? Újságcikk és rádióriport 
készül arról, aminek még csak a kezdetén 
tartunk. A nyilvánosság a demokrácia leg
nagyobb értéke. De a félretájékoztatás, a 
dolgok felületes bemutatása károsabb, 
mint a csend. A jelenséget bemutathatja, 
de döntőbíró nem lesz. Nem is akar lenni, 
sem egy rádióriporter, sem egy újságíró.

Tisztelt Városi Képviselőtestület! Ha 
megjelenik 15—20 aszódi lakos a testületi

ülésen, ahol a felmerült probléma fontos
sága miatt indulatos megszólalásokra is 
számítani lehet, kérem, hogy világos, 
meggyőző indokokkal, írásban előteijesz- 
tett, pontos számításokkal érveljenek. Ha 
felelős személy arról ír cikket a “Ttikör”- 
ben, hogy sokba kerül az alapoktatás 
Aszódon, akkor az minden oldalról meg
világított, megtámadhatatlan legyen! A 
“Hogyan tovább?”-iól —  megegyezésre 
törekedve beszélgetni, vitatkozni kellene 
először. A népszavazás nem old meg sem
mit, mert az csak pénzt visz, és nem pénzt 
hoz a városi kasszába.

De az is tény, hogy egy oktatási intéz
mény jövőjét nemcsak pénzügyi szem
pontból szabad mérlegelni. Aszód iskolá
inak jó hírét és eredményeit hosszasan 
lehetne méltatni. Évtizedek óta folyik ma
gas színvonalon zenei képzés az 1. sz. 
iskolában, Tarr Gábor tanár úr tanulói kö
zül ma már országos hírű énekes (Mukk 
József) és zenepedagógusok kerültek ki 
(Király Csilla, Csitári Ilona, Litauszky 
Márta, Kovács Attila stb.).

A Petőfi Sándor Gimnázium az utóbbi 
években felnevelt sok orvost, mérnököt, 
tanárt, de még evangélikus lelkészt is. Há
rom éve folytatnak intenzív nyelvoktatást 
kéttannyelvű rendszerben. 1993. szep
temberétől 6 évfolyamos középiskolai ok
tatás kezdődik. A kétszeres túljelentkezés 
azt bizonyítja, hogy az iskola vonzó okta
tási programot kínál a Galga völgyében

élő gyerekek számára. Mind a kéttannyel
vű, mind a 6 osztályos képzés rengeteg 
időt és energiát, nem kevés felkészültsé
get igénylő munka árán jött és jöhet létre. 
Frajna Miklós igazgató úr és a program
ban részt vevő tanárok elébe mentek az 
igényeknek. Nem elégedtek meg a dolgok 
könnyebbik megoldásával, újítanak, fej
lesztenek.

A város vezetése a lehetőségekhez mér
ten támogatja a középiskolai oktatást. Az 
is tény, hogy a tanuló gyerekek létszáma 
után kapott állami költségtérítés (fejkvó
ta) csak az alapellátásra elegendő. Hosz- 
szútávon ebből nem lehet a színvonalat is 
tartva működni. Az uszoda költségeihez 
így is önkormányzati és szülői támogatás 
szükséges. Úszásoktatásra, akömyékmás 
intézményeinek, iskoláinak is lehetőséget 
biztosít, ezért nem alaptalan a fenntartásá
hoz k á t  pénz.

A gimnáziumban féléve működő Isko
laszék kezdeményezi olyan Galga völgyi 
oktatási szövetség megalakítását, amely 
erősítheti a térség településeinek az 
együttműködését A szomszédságunk, a 
közös gondok közös megoldása inkább 
összefogásra kell, hogy ösztönözzön, 
mintsem az ellentétek elmélyítésére.

Péter Sándor 
az Iskolaszék elnökhelyettese

Hajnóczy József Népfőiskola

A szódon 1989-ben m egalakult a H ajnóczy József Népfőis
kola. M inden évben m ás tém ára épül előadássorozatunk. 
Az idén  a "Környezetünk védelme, annak megőrzése" a k itű 
zött célunk. M árcius első hetében indult a tíz előadásból 
álló program unk.
1. K inek az érdeke?
2. A köm yeztvédelem  helyzete a világban
3. K örnyezetünk karbantartása, ápolása
4. Ö ntözünk, locsolunk, de m ilyen vízzel?

—  Ivóvízbázisunk
5. K om posztálás H ázi hulladékfeldolgozás (hasznosítás, 

ártalm atlanítás)
6. A levegő szennyezettsége 

Lakásfűtés, hulladék- és avarégetés
7. Veszélyes anyagok környezetünkben 

N övényvédelem  tápláléklánc 
Buszkirándulás a Galgamácsai Veszélyeshulladék 
Lerakótelephez

8. A jólét ára
9. N övényvédelem  perm etezőgép nélkül, biokertészet
10. Szűkebb környezetünk védelm e
Szeretettel v árunk  m inden érdeklődőt a Petőfi Sándor 
G im názium  és G épészeti Szakközépiskola könyvtárába, 
minden második hétfőn 17.30 órakor.

Szervezők

HÉTVÉGI É S ÜNNEPI ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Aszód és akömyezőtelepülések (Bag, Domony, Ddad, Kartal, 
Verseg) részére kialakított hétvégi és ünnepi állatorvosi ügyeleti 
szolgálat áprilisi beosztása az alábbiak szerint alakul:
Április 3-án 8 órától átrrilis 5-én 8 óráig 

Dr. Szőke Pál 
A szód , K ossu th  L. u. 86.
T e l: 413

Április 10-én 8 órától április 13-án 8 óráig 
Dr. N ém eth  M ihály  
A szód , K ossu th  L. u. 62.
Tel.: 207.

Április 17-én 8 órától április 19-én 8 óráig 
Dr. Szőke Z solt 
A szód , K ossu th  L. u. 86.
Tel.: 413

Április 24-én 8 órától április 26-án 8 óráig 
Dr. Soós E ndre 
A szód , K ossu th  L. u. 31.
Telefon: 62.

Dr. Németh Mihály 
körzeti állatorvos

I KIYI I I M
< iuT inikre  jt\viixiink jiitalmn/nsálin/ \á ru n k  és kerülik 

sc«*ítsé*jct. I kiajánlásokat a \  é is i)  Kárul) Hil\orsé<»i és 
\  án»\i Méíwdési llá/.han l*ardi l .á s / ló n in á lk lu t  Unni: 
(As/ód. S/.abadsá" tér Hl.)
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HOL AZ ÉSSZERŰSÉG?
Az általános iskolai oktatás biztosítása 

a jelenlegi körülmények között gazdasági 
nehézséget okoz a város költségvetésé
nek. Ennek megszüntetése csak a két álta
lános iskola összevonásával lehetséges. 
Úgy tűnik, egyszerű a megoldás, ha a pe
dagógusok szakmai érveit nem veszik fi
gyelembe, ha a szülök kérését a 2. sz. 
Általános Iskola megmaradása mellett fi
gyelmen kívül hagyják.

A gyermeklétszám csökkenése gyenge 
érv az összevonás mellett. Az 5— 10 év 
előtti 300 fós többletlétszám délelőtti és 
délutáni tanítást jelentett a két intézmény
ben. Ma emberléptékű, elfogadható körül
mények között, megfelelő létszámokkal 
dolgozhatunk. Ennek megváltoztatása a 
mai társadalmi körülmények között gon
dolkodásra késztet. A munkanélküli szü
lők, elvált családok gyermekei fokozott 
figyelmet kívánnak. Gyermekeink nyug
talanok, szétszórtak, törődést, szeretetet 
igényelnek. Ha a helyzeten nem próbálunk 
javítani, sőt rosszabb körülményeket te
remtünk, hamarosan városunkban is 
szembe kell néznünk a “kezelhetetlen” if

júság problémájával. Az összevonás 
meggyorsítaná ezt a folyamatot.

A lakótelepen maradó 2 osztályon kí
vül 6 tanulócsoportnak kellene lemennie 
az 1. sz. Általános Iskolába, ahol jelenleg 
16 tanteremben évfolyamonként 2 párhu
zamos osztállyal folyik a tanítás.

Téves az a felmérés, hogy ezen kívül 
még 3 előadó teremmel is rendelkezik, 
mert az ének-zene, természettudományi 
és biológia előadói terem jelenleg is mint 
osztályterem funkcionál. A maradék ter
mek (rajz, technika, testnevelés, kister
mek) osztály fogadására nem alkalma
sak. Marad tehát az átalakítás. Nem kell 
az iskolai könyvtár, a tornateremben pe
dig 2, illetve 3 osztály is tarthat egyszerre 
testnevelés órát, ső t— bizonyára ismere
tes az idősebbek előtt — az osztályter
mekben, a padokon is lehet tornázni.

A város költségvetését ez az átalakítás 
nem kis összeggel érintené.

Ilyen tervek mellett még mindig kétsé
ges a plusz 6 osztály elhelyezése a Csen- 
gey úton.

A születési statisztikák szerint minden

évfolyamon három osztálynak van létjo
gosultsága. A 9. és 10. osztály bevezetése 
tovább bonyolítja a helyzetet. Az ének
zene tagozat, a német tagozat, a kisegítő 
tagozat és a normál osztályok működteté
se veszélybe kerülne egy olyan iskolában, 
ahol a csoportok elhelyezése lenne az el
sődleges feladat és nem a pedagógiai 
szempontok.

A környék falvainak polgármesterei 
még nem hoztak döntést, hogy gyermeke
ik helyett megfizetik-e a “fejkvóta” kö
zötti különbséget.

Az ének-zene tagozat vonzereje az 
utóbbi években növekedett, és Aszód vá
ros vezetésének ezt a lehetőséget és hely
zeti előnyt kellene kihasználni, és nem 
visszafejleszteni.

Véleményünk szerint lesz olyan pol
gármester és szülő, aki gyermekei érdeké
ben hozzájárul, hogy tanulmányaikat to
vábbra is Aszódon folytassák. Talán a 
“gyermek taníttatása vagy tíz méter jár
da” szemlélet nem minden polgármester 
vallomása az adófizető polgárai felé.

Jenei Lászlóné igazgatóhelyettes

VÁLLALK OZÓ I

Ö SSZEJÖ VETEL
Március 9-én második alkalom

maljöttek össze az aszódi vállalkozók 
a Vécsey Károly Helyőrség? és Városi 
Művelődési Házban, hogy most már 
többek véleményét is meghallgatva 
beszélgessenek arról, legyen-e jogi 
szerveződésük érdekeik megvalósítá
sához, szükség van-e egyáltalán ilyen 
jellegű szerveződésre Aszódon.

Dr. Kovacsik Erzsébet, az "Arany
korona" Ügyvédi Iroda ügyvédje is
mertette mindazokat a jogi formákat, 
amelyek ma Magyarországon működ
nek, felajánlva egyúttal segítségét a 
vállalkozók által választott bármelyik 
szerveződés megalakításához,

Sok érdekes— egyező és nem egye
ző —- vélemény hangzott el. A beszél
getés mindenképpen hasznos volt, 
mert ha lassan is, és végleges döntés 
nélkül is, de végre elindult valami, ami 
előrelendíthetieztazügyetis. Március 
9-én több, m int harmincán jöttek el 
meghívásunkra, és közülük huszon- 
ketten tettek szándéknyilatkozatot, 
mely szerint szívesen vállalnának tag
ságot egy esetleges jogi szerveződés
ben.

A vállalozók március 30-án 16.30 
órakor folytatják ezt a beszélgetést, 
szintén a Helyőrségi és Városi Művelő
dési Házban.

Pardi Lászlóné

KI M IT  TUD?

A 2. sz, Általános Iskola ebben az 
évben is megrendezte az immár hagyo
mánnyá vált “Ki mit tud?" vetélkedő
jét. Ez a műsor most sem nélkülözete a 
humort és játékot.

Az elsőként színpadra lépő 6. osztá
lyosok egy rövid megemlékezést mutat
tak be a segesvári csata emlékére. A 3. 
osztályosok kedves és ötletes bábjáté
kokkal szórakoztatták a közönséget.

“A  csillagszemű juhász” címűnéma
játékkal a 2. osztály lépett színpadra. A 
3. b tanulói két színdarabbal is készül
tek A  4. osztályosok a Gergő inasnak 
áll cím ű Móra Ferenc novellát vitték 
színre.

Sok olyan előadó volt, aki hangsze
ren mutatta be műsorát. A  fúrulyacso- 
port mindenkinek nagyon tetszett szép 
hangzása miatt. A Galga menti és szé
kely népi táncok új színt vittek a műsor
ba. Két vers és egy népdalcsokor is vál
tozatosabbá tette a programot. Ismét 
előadásra kerültek az elmaradhatatlan 
táncjelenetek és “tátika"-produkciók.

Bár e Ki mit tud? nem múlta fe lü l az 
előzőeket, mégis, aki elment, talált ked
vére való műsorszámot.

Tóth András 7.o. 
(2. sz. Általános Iskola)

VÁROSI KÖNYVTÁR

NYITVATARTÁS:
Hétfő 13 — 16 
Kedd: 9 — 12 13 — 18
Szerda: szünnap
Csütörtök: 9 — 12 13 — 18 
Péntek: 9 — 12 13 — 16
Szombat: 9 — 12

BEIRATKOZÁSI DÍJ 
EGYÉVRE:

felnőtteknek 60, — Ft
nyugdíjasoknak,
diákoknak 20,— Ft

MÁRCIUSI
KÖNYVÚJDONSÁGAINK

A számítástechnika története és a 
személyi számítógépek iránt érdeklő
dőknek ajánljuk az alábbi kiadványo
kat:

—- Bitkorszak: Fejezetek a számítás - 
technika történetéből

—  JÁMBOR Árpád: PC-s játékok
— Könnyű a Windo ws-t programoz

ni? 1-—2. kötet
—  Windows 3.1: Felhasználóknak 

Szórakoztató irodalom:
— Sheldon, S.: Mesteijátszma
—  Fleuron, S.: A vörös banda
— Cronin, A. J.: A mennyország kulcsa
— Lambert, A.: A rózsa ezer neve
—  Dumas, A.: A szavojai herceg
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T is z te l t  A d ó fize tő  P o lgárok!
Szeretném ismerteti Önökkel a város 1993. évi pénzügyi lehető

ségeit, azokat a legfontosabb feladatokat, melyeket az Önkormány
zatnak a település működtetése érdekében el kell látnia.

Aszód város Képviselőtestülete ez év január 25-én fogadta el 
1993. évi költségvetését. Mindezt megelőzően a Képviselőtestület 
már 1992. novemberében a költségvetési koncepciójában megha
tározta azokat az elveket és fő irányvonalakat, melyekre maga a 
végleges költségvetés épült. Elsődleges cél volt a város intézmé
nyeinek működtetése, az alapellátás szintentartása.

A város 1993. évre tervezett összes bevétele: 250 millió Ft.
Ez az összeg, bár jelentősnek tűnik, azonban az Önkormányzati 

Törvényben meghatározott alapfeladatok ellátását biztosítja csak, 
mégpedig átgondolt, takarékos gazdálkodás mellett.

Fejlesztési kiadások tervezésére 1993. évben már nem volt lehe
tőség, mert a városi intézmények működése a teljes költségvetést 
igényelte. A Képviselőtestület nehéz helyzetben volt a döntés 
meghozatalánál, ugyanis nem tudta figyelembe venni a lakosság 
széles körének igényeit: nem maradt lehetőség új utak, járdák és 
közművek létesítésére.

Az alábbiakban szeretném ismertetni, hogy melyek az Önkor
mányzat bevételei és fontosabb kiadásai, amelyekkel gazdálkodnia 
kell:

I. Állami támogatás összege: 135,00 mFt
Az állam a különböző feladatok ellátásához normatív 
támogatási összegekkel járul hozzá. így település üze
meltetésre állandó lakosonként 3950,00 Ft-ot ad. Az 
állandó népesség létszáma Aszódon 5588 fő (sajnos 
csökkenő!) A szoc.pol. feladatokra, szintén állandó la
kosonként 2.543,00 Ft-ot kapunk.
Az intézmények a létszámok alapján fejkvótát kapnak, 
ami azonban a feladatok ellátásához a legtöbb esetben 
nem elegendő. A különbözetet az Önkormányzat más 
bevételéből biztosítja.
Ilyen normatív fejkvótát kapnak:
Óvoda 
Iskola 
Zeneiskola 
Gimnázium 
Szakközépiskola 
Kollégium 
Idősek Napközije 
Kéttannyelvű okt. kiegészítéséhez

II. Helyi bevételek összege:
Ebből a jelentősebbek:
Aszódi lakosok által befizetett személyi jövedaelemadó 
30 %-a 25,00 mFt
Továbbá kommunális adó, lakbérbevételek, szemétszál
lítási díj, gyermekek élelmezési befizetése, bérleményi 
díjak stb.

in. Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz 48,50 mFt
Ez a Rendelőintézet és Tüdőgondozó működtetésének 
pénzügyi fedezete.

IV. Előző évi pénzmaradvány - Tervezett összeg: 2,50 mFt
V. Működési hitel felvétel 4,50 mFt

Ez az összeg az évekkel ezelőtti domonyi iskolaépítés
hez felvett hitel visszafizetésének lesz a fedezete. Ezt az 
államtól az Önkormányzat mint hátrányos helyzetű te
lepülés visszaigényelheti.

27.500, - Ft/fő
41.000, - Ft/fő 
25.100,- Ft/fő
62.500, - Ft/fő
66.000, - Ft/fő
66.000, - Ft/fő 
30.850,-Ft/fő
16.500, - Ft/fő

60,00 mFt

KIADÁSOK
A település kiadásaiból az intézmények és a város 
működtetésére
A fent említett hitel és kamatainak visszafizetésére 
összeget terveztünk.

245,00 mFt 
5,0 mFt

A bevezetőben említettek szerint sem fejlesztési, sem 
tartalékképzési lehetőségünk nem volt.

A kiadások ágazatonkénti alakulása:
Gazdasági ágazat kiadása: 20,00 mFt

Ez az összeg biztosítja a település üzemeltetését, utak 
karbantartását, közvilágítást, szemétszállítást, lakóhá
zak és egyéb bérlemények fenntartását.

Egészségügyi, szociális ágazat 62,00 mFt
Rendelőintézet, Tüdőgondozó, Bölcsőde, Idősek Nap
közije és a szociálpolitikai feladatok előirányzatait tar
talmazza.

Oktatás, kulturális ágazat 135,00 mFt
Óvodák, iskolák, Gimnázium és Szakközépiskola, 
Könyvtár, Művelődési Ház, Zeneiskola fenntartására és 
kiadásaira nyújt fedezetet.

Közösségi, közigazgatási ágazat kiadása 28,00 mFt
Polgármesteri Hivatal, GAMESZ, Tűzoltók, Szeszfőz
de, Önvédelmi Csoport, Közhasznúak foglalkoztatása, 
támogatások kiadásait tartalmazza. A működési kiadá
sok közül szeretném ismertetni néhány intézmény és 
feladat pénzügyi előirányzatát, melyek jelentősebbek 
költségvetésünkben.

Feladat
megnevezése

Gyerm.
létszám

Ossz.
kv-e

Ebből áll 
+ saját bev.

Onkorm.
támogatás

Két óvoda 238 fő 17,0 mFt 8,0 mFt 9,0 mFt
Két iskola 607 fő 43,0 mFt 28,0 mFt 15,0 mFt
Zeneiskola 253 fő 6,0 mFt 6,0 mFt —

Gimn. és Szakköz. 54 fő 56,0 mFt 56,0 mFt —

Tanuszoda — 5,0 mFt 1,0 mFt 4,0 mFt
Könyvtár, Műv. Ház. — 4,0 mFt 1,4 mFt 2,6 mFt
Idősek Napközije 30 fő 3,0 mFt 1,2 mFt 1,8 mFt
Bölcsőde 40 fő 5,0 mFt 0,4 mFt 4,6 mFt

Szociálpolitikára
— idősek részére 5 millió Ft-ot,
— gyermekes családok részére 2,7 millió Ft-ot
tudtunk tervezni, ez azonban nem elegendő. Pályázati 
összegekkel és önkormányzati támogatással szükséges 
kiegészíteni.

Az a tény, hogy 1991. évtől visszanyertük a városi címet, 
önmagában nem elegendő. Az Önkormányzatnak mindent el kell 
követnie, hogy az emberek méginkább élvezhessék a városi élet 
előnyeit.

A gázvezeték kiépülésével jelentősen javulni fog a település 
levegőjének tisztasága, és az olcsóbb gázfűtés az aszódi polgárok 
kényelmét szolgálja majd.

Ismerve akövetkező évek gazdasági és településpolitikai nehéz
ségeit, továbbra is úgy kell gazdálkodásunkat folytatni, hogy a 
településünk megőrizhesse működőképességét.

Ezért már most megkezdte a Képviselőtestület a következő év 
költségvetésének kialakítását. Ebben több olyan lépés elkerülhe
tetlennek látszik, ami időszakosan fájdalmas lehet a város érintett 
közösségeinek, de összessgében a város minden polgárának érde
keit szolgálja.

Bagyin József 
polgármester

Felelős kiadó: G erlach G. Kornélné 
Felelős szerkesztő: Asztalos Tamás 

Szedés, tördelés: Gyürky Im réné (Petőfi Múzeum) 
Engedélyszám: III/PHF/27P/1989.
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