
1993. Á PRILIS 
V. évfolyam 4. szám

s r ó í H

A SZ Ó D  V Á RO S H A V IL A P JA 2 0 ,-F t

M E G JE L E N IK  M IN D E N  H Ó N A P U T O L S Ó  H E T É B E N

‘Édesanyáig!
Szeretettet 

és tiszteletiéi 

gonctotunf̂  (Rátoí(!

Czene János:

Em lékeid szélfúvásában

M últad m egtelt,
Sorsod átvonult rajtad,
Em lékeid szélfúvásában élsz, 
Egyberajzolt napjaid parancsszavára 
A lázattal araszolsz a létezésbe,
M int lenyugvó nap a horizont felé.

A TARTALOMBÓL:

2. o. Veszélyeshulladék Lerakótelep

4. o. Önkormányzati hírek

6— 7. o. Értünk, ügyfelekért

8. o. Izgatottan várjuk a folytatást!

14. o. Emlékbeszéd Miskolczy Sándor sírjánál

16. o. Tisztelt Vízfogyasztók!

FELHÍVJUK
KEDVES OLVASÓINK FIGYELMÉT,

hogy az Aszódi Tükör előfizetői

—  legalább  féléves előfizetés esetén —  
között 1993. d ecem b eréb en  sorsolást tartunk.

A szerencsés előfizetők 
a  következő a jándéktárgyakat nyerhetik:

—  a  Ferromechanika Ipari Szövetkezet
5000 Ft értékű a jándékát, 

m elyet a  Bútorüzletben lehet kiválasztani; 

—  a  Petőfi Múzeum
Vára(o)sképek című művészi metszetsorozatát 

(három  csom ag, egyenként 800 Ft).

Az előfizetők és az újság érdekében  
várjuk m indazok felajánlását, 

akik fontosnak tartják Aszód város havilapját!

KATASZTRÓFA
g y a k o r l a t

t  ~ I
I ^ e ^ t ő b e m u t a t ó

A&hentők napiéi j^rcről perc 
:%az élet megmentéséért küzdenek. 

Sokan rífeap ismerik nagy áldo^átökat 
—:j%et az életéitharcoló

mentők végeznek.
■>. m
% M EG H ÍV JU K  Q N T , #  

tekintse pegt^váí^os|?éim Li tatokat! 
íáéje: 1990. májfus S|l4.0Ö 

Helye: Aszód, fesztivál | |r  (Csengey út)
Gödöllő mentőállomás ménfői 
Aszód MN 301. sz. műszaki ezredének 

műszaki mentőegysége 
Gödöllő Tűzoltóság tűzoltói 
Gödöllő Rendőrkapitányság közlekedési rendőrei
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JELENTES
a Pyrus KFT I. sz. Veszélyeshuiladék Lerakóhely 

1992. évi környezeti monitoring vizsgálatairól

Az ÁNTSZ Fővárosi Intézete (ko
rábban Fővárosi KÖJÁL) a FÖLD
GÉP Környezetvédő Szolgáltató Le
ányvállalat megrendelése alapján — al
vállalkozók bevonásával — 1992-ben 
elvégezte az I. sz. Veszélyeshulladék 
Lerakóhely rendszeres környezeti el
lenőrzését a TEMATIKA ’91 szerint. A 
vizsgálatok kiterjedtek a levegő, víz, 
talaj és növényzet mintáinak mérésére. 
A program gyakorlatilag az 1989. és
1990. évivel megegyezett.

Valamennyi környezeti elem vizsgá
lata alapján kapott mérési eredmények 
alátámasztják azt a megállapítást, hogy 
a Lerakóhely üzemeltetése 1992-ben 
sem okozott mérhető szennyeződést. 
Az eredmények a “0" szint felmérésnél 
és az előző évben kapott értékekkel 
csaknem megegyeznek.

Ezt kijelenthetjük annak ellenére, 
hogy a növényminták szervetlen 
szennyezőit a “0" szint mintáival pár
huzamosan ismételten meghatározzuk, 
mivel a vizsgálati körülmények, mérési 
módszerek változása az eredmények 
összehasonlíthatósága érdekében ezt 
indokolja. Azonban a levegő, víz és 
talaj szennyezettségi értékei ismereté
ben nem feltételezhető, hogy a növény
zetesetében a szennyezőanyagok meny- 
nyisége növekedett volna.

Ö ssz e fo g la lá s

Az egyes környezeti elemek vizsgá
lati eredményeit összehasonlítva a “0" 
szint értékekkel, az alábbi megállapítá
sok tehetők: *

A levegővizsgálatokat tekintve szá
mottevő változás nem tapasztalható a 
“0" szint és az előző évek eredményei
hez viszonyítva. A nitrogéndioxid és a 
kéndioxid egy esetben sem haladta meg 
a határértéket. Szerves szennyezőket 
eddig még nem lehetett kimutatni. Az 
ülepedő por mennyisége minden hó
napban határérték alatti volt, a fém
szennyezők közül a kadmium és ólom 
határérték alatti volt, a többi fém mért 
értéke a ”0" szintnek megfelelő. A szál
ló por 3 alkalommal volt határérték fe
letti, a fémszennyezettség minden alka
lommal határérték alatti volt.

A megfigyelőkutak vizeinek vizsgá
lati eredményei szerint a fémtartalmak 
a cink kivételével kisebb értékűek, mint 
az elmúlt években.

Kadmium és króm esetében határér
ték-túllépés 1992-ben — ellentétben 
a korábbiakkal — nem fordult elő. A 
cink esetében az 1 mg/l-es határértéket 
a K-7, 9, 11 és 13 kút vize minden 
alkalommal meghaladta.

Az ökotoxikológiai vizsgálatok sze
rint a toxikus vizű kutak száma 1992- 
ben az 1990-es évihez képest csökkent.

és pl. a II. negyedévben nem volt egyik 
kút vize sem mérgező.

A talajminták szerves oldószer ext- 
rakt értékei, a kőolaj- és fenoltartalma 
hasonló, vagy kisebb, mint az előző évi. 
A fémtartalmak ebben az évben is ha
tárérték alattiak voltak. Az ökotoxiko
lógiai tesztek eredménye 100 %-ban ne
gatív.

A növényvizsgálati eredmények nem 
utalnak a telephely üzemeltetéséből 
eredő környezeti szennyezésre.

Az 1991-es évtől kezdődően lehető
ség nyílt a PCB-k szelektív mérésére, az 
1992-es eredmények hasonlóak, illetve 
kedvezőbbek, mint az előző éviek.

A növényzet szervetlen szennyezői
nek meghatározását az előzőekben kö
zöltek alapján ismételten elvégezzük, 
és az eredményeket az 1993.1. negyed
évijelentésben szerepeltetjük.

Földigiliszták vizsgálatára 1992-ben 
nem került sor, mivel többszöri próbál
kozás után sem sikerült a vizsgálatok 
elvégzéséhez szükséges mintamennyi
ség összegyűjtése. Erről az üzemeltetőt 
tájékoztattuk.

Állami Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi Szolgálat 

Fővárosi Intézete

VÁLLALKOZÓI BÁL 
1993.

Április 17-én első alkalommal— és hagyományte
remtő céllal —  került megrendezésre a vállalkozók 
bálja a Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelő
dési Házban.

A  téves hiedelmekkel ellentétben nem ruhabemutató 
volt, nem a gazdagok felvonulása, hanem egy kellemes 
környezetben megrendezett találkozás, amely alkalmat 
nyújtottakőzös beszélgetésre, szórakozásra, kikapcso
lódásra.

A jó  hangulatot még jobban fokozta Karda Beám 
énekesnő és Csongrádi Kata színművésznő közvetlen, 
kedves, humorral tűzdelt műsora, valamint a  szteppvi
lágbajnokságot m egnyerő magyar táncospár: Szikom 
Boglárka és Bóbis G yula fellépése. Közel 2 órás mű
sorukkal valóban lenyűgözték a  jelenlévőket.

M  sikerült bál volt, melynek folytatása lesz jövőre 
vagy talán még előbb.

l'ardi Lás/Jóné

PALYAZAT
A szód V áros Ö nkorm ányzata 

pályázattal meghirdeti

a lejárt bérleti jogú, nem  lakás céljára szolgáló 

bérlem ényeket az a lább iak  szerint:
Lakottan:

Aszód, Kossuth L. út 2. 96 m 2
Aszód, Kossuth L. út 11. 23 m 2
Aszód, Kossuth L. út 12. 25 m 2

Üresen álló bérlemények:
Aszód, Szt. Imre u. 2. 321 m 2
Aszód, Falujárók útja 1. 26 m 2
Aszód, Pesti u. 19. —  Faház 522 m2

—  Téglaépület 360 m 2

Pályázati feltételek megtekinthetők a jegyzőnél. 

Pályázat leadásának helye:

Városi Polgármesteri Hivatal, 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Ideje: a megjelöléstől számított 2 héten belül.

Aszód, 1993. április 19.
Kissné Kulybus Gizella jegyző
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JÁNOSI JÁNOS TERVEI:
A szód Petőfi M úzeum  rak tárépü le t kiviteli terve
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Az öröm akkor szaporodik, ha többfelé osztják!!.
Szeretném a Városszépítő Egyesülettel való kapcsolatom

ról tudósítani a lap olvasóit, hogy minél többen kellemes 
érzéssel feltöltődve segítsenek városunk fejlesztésében.

A történet a következő:
1992 őszén a Városszépítő Egyesület akkori elnöke, Bártfai 

László megkeresett, s felajánlotta segítségüket, hogy az óvo
daudvart, mely homokos-poros volt, zöld gyepessé varázsol
juk. Megbeszéltük és igényünket figyelembe véve, elkészítet
ték az udvar tervét. A terv lényege — melyet az első szülői 
értekezleten ismertettem a szülőkkel is — az, hogy az első 
udvar füves legyen, és fa játékok kerüljenek beépítésre, a 
Berek felőli udvarra pedig a pancsoló medence, a vas mászó- 
kák, labdázó helyek, homokozó kerüljön. Szép volt a terv, de 
szinte elérhetetlennek tűnt.

Október 3-án a Városszépítő Egyesület, az óvodaszépítő 
szülők és óvodai dolgozók megtisztították az első udvart, az 
alsó udvaron bebetonozták a mászókákat, homokozót, egyen
gették a markoló nyomait. Egésznapos munka volt. Még 
ebédet is főzött Pardi Lászlóné! Több városszépítő, egyúttal 
óvodás gyermek szülője is megjelent (Pardi László, Maros 
István), de olyan is van, akinek nincs kézzelfogható érdekelt
sége az óvodában, mégis jószívvel és szorgalmasan dolgozott: 
Bártfai László, Kaáli Nagy Kálmán, Dr. Kolesza János, Ha
raszti Csaba, Huszár László; a szülők közül: Kassai Kati, Rácz 
Ferike, Szabó Roland, Szenoráczky Réka, Masznyik Dávid 
apukája és Guba Ferike nagyapja. Az óvodai dolgozók közül 
Barna Sándomé, Pappné Dián Lívia, Nagy Lászlóné, Tóth 
Lászlóné, Bártfainé Kalina Éva voltak itt. Együtt dolgoztunk 
a majdani szép óvodaudvarért. Köszönöm valamennyiüknek 
az egésznapos munkát!

Az udvar felszántása sürgős volt, hogy a tél már úgy találja, 
csapadéktárolásra készen. Sikerült Pardi László irányításával 
géppel felszántani, és így várta az udvar a tavaszt.

Április 3-án volt a másik nagy munka-összejövetelünk, az 
udvar füvesítésekor. Ez a munka már nem volt annyira nehéz, 
így több nő is részt vett, főleg óvodai dolgozók: Media 
Zoltánná, Bobály Józsefné, Bártfainé Kalina Éva, Battáék, 
Lőrinczné Győri Klári, Nagy Lászlóné, Puskás László, Gyeb-

nár József. A városszépítők: Bártfai László, Pardi László, 
Maros István, Kaáli Nagy Kálmán, Székely Gyula, Haraszti 
Csaba. A szülők közül: Szenoráczki Ferenc, Media Zoltán, 
Búzás István, Masznyik Márton, Chugyik Mártonné, sőt isko
lás testvérek is részt vettek: Szilveszter Ádám, Bozsik Zsolti, 
Balogh Gergő.

Az együtt végzett munka közben tréfálkozás, anekdotázás 
is folyt. így irányult többek figyelme a városszépítők jóhan
gulatú társaságára, s kérdezték meg, hogyan lehetnének ők is 
tagok. Milyen gyönyörűség!

Még többet szeretnének tenni Aszód város kellemesebbé 
tételéért, szépségéért— ötletekkel, tanácsokkal, kétkezi mun
kájukkal, s van egy egyesület, melyben az ilyen indíttatású 
honpolgárok találkozhatnak!

Talán még nem ismerik eléggé őket, tevékenységüket, de 
jó szándékukról én már többször megbizonyosodtam Eddigi 
és ezt követő munkájukkal sok gyermek örömét készítették 
elő.

Számíthatnak hálás köszönetünkre. De ahogy én ismerem 
őket, nem számítanak rá. Ők elégedettek lesznek, ha kellemes 
környezetben, jó hangulatú óvodásokat lámák játszani az 
óvoda udvarán.

Az új egyesületi elnök, Chugyik János első tevékenysége 
egyenes folytatása a leköszönőének. Olyan napernyőt vásárolt 
nekünk, hogy egy nagy fa árnyékát pótolja addig, amíg a 
kivágott három nyárfa helyett beültetett 10 nemes fa képes 
lesz kellő árnyékot biztosítani. Kipróbáláskor nem akartak 
kijönni alóla a gyerekek.

Az elvetett fűmag éjszaka megázott! Ez bíztató, ki fog 
kelni! Kezd a szép udvarterv megvalósulni! A gyerekekkel 
együtt figyeljük, mikor jelenik meg a kopasz ember fején 
jelentkező hajszálként a kis gyenge fűszál. Neveljük a gyere
keket a növények szeretetére, ápolására, s így, hogy mi is részt 
vettünk a munkában, meggyőzőbben, sikeresebben.

(Folytatás következik)
Kovács Dezsőné, 

a 2. sz. Óvoda vezetője
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Ö N K O R I^ ^  HÍREK ]

A szód Város Ö nkorm ányzati Képviselőtestülete 
1993. m árcius 23-án tarto tta  soronkövetkező ülését.

Az ülésen az alábbi napirendi pontok kerültek meg
tárgyalásra:

1. nap irendi pontként a  Képviselőtestület a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság előterjesztése alapján elfogadta 
Aszód város 1992. évi pénzügyi teljesítését (zárszám a
dását) az A szód Város Szervezeti és M űködési Szabály
zat 1/1991. (1.22.) sz. rendelete, valam int az állam ház
tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. § alapján, s azt 
jogérvényesnek m ondta ki.

A Képviselőtestület Sztán István képviselő lem ondá
sát tudom ásul vette. Utasítja a jegyzőt, hogy a Választási 
Bizottság útján gondoskodjon új képviselő beállításáról.

3. napirendi pontként a Képviselőtestület a Polgár
m ester tájékoztatóját hallgatta meg a közmeghallgatás 
előkészítéséről, melyet tudom ásul vett.

A Képviselőtestület a 32/1993. m árcius 2-i ÖKT. ha
tározatát a nem  lakás céljára szolgáló bérlem ények meg
hirdetésével kapcsolatban az alábbiakkal egészíti ki: 
Utasítja a Jegyzőt, hogy a pályázatok beérkezéséig, azok 
elbírálására dolgozzon ki koncepciót, azt jóváhagyásra 
terjessze a Képviselőtestület elé.

4. nap irendi pontként a Helyi népszavazásról és népi 
kezdem ényezésről szóló helyi rendelet kiegészítését 
tárgyalta a testület, m elyet elfogadott, s jogérvényesnek 
m ondott ki.

5. napirendi pontként a bérlakások elidegenítését tár
gyalta a testület. A bérlakások elidegenítését a Képvise
lőtestület felfüggesztette. Utasítja a Polgárm estert, hogy 
járjon el a hasonló bérlakások elidegenítése esetén alkal
m azott 1 éven belüli vételár kiegyenlítése ügyében. Ve
gye fel a kapcsolatot az eladást bonyolító szervezettel, a 
helyben kialakult forgalmi érték reális m eghatározása 
ügyében.

6. napirendi pontként került m egtárgyalásra az evan
gélikus egyház kérelme. Az evangélikus egyház gázfű
tés beindításához kért 50.000 Ft-os kérelm ét forráshiány 
m iatt a Képviselőtestület nem  tám ogatta.

7. napirendi pontként a Katolikus Egyház kérelmét 
tárgyalta a Képviselőtestület. A Képviselőtestület az 
A szódi Római Katolikus Egyház templomfelújítására 
kért 1 millió Ft-os kérelm ét forráshiány m iatt nem  tám o
gatta.

8. napirendi pontként a K épviselőtestület a volt szov
jet lakások értékesítését tárgyalta. A Képviselőtestület a 
Polgárm ester beszám olóját elfogadta, és utasítja, hogy 
járjon el a pénzintézeteknél az igénybe vehető kölcsön 
ügyében.

9. napirendi pontként került m egtárgyalásra az 1. sz. 
Á ltalános Iskola kérelme. A Képviselőtestület az érvé
nyes jogszabályok alapján az 1. sz. Általános Iskola 
gyesen és gyeden lévő dolgozóinak 13. havi bérkifizeté
sét forráshiány és a jogszabályok előírásainak figyelem- 
bevételével nem  tám ogatta. Am ennyiben az intézet sa
ját bérm egtakarítással rendelkezik, úgy az érintettek 
részére a 13. havi bérkifizetést jutalom ként kifizetheti.

U tolsó napirendi pontként került m egtárgyalásra Fe
hér Gábor H atvan, Kosztolányi ú t 18. sz. alatti lakos 
kérelme, am ely a folyékony kom m unális hulladék aszó
di telepen történő leürítésére irányult. A Képviselőtes
tület a kérelm et elutasította.

Laukó Józsefné 
szervezési adm.

TÁJÉKOZTATÁS
a közmeghallgatáson elhangzottakhoz
A lakosság körében a közmeghallgatást megelőzően, s azt 

követően is felmerültek olyan kérdések, amelyek részben 
tájékozatlanságból és ismeretek hiányából adódtak. Ezért né
hány gondolattal és konkrét adatokkal szeretnénk tájékoztatni 
Aszód város lakosságát a Polgármesteri Hivatal munkájáról, 
a felvetődött problémákról s az elért eredményekről.

Az Önkormányzat megalakulásával, a társközségek leválá
sával a Polgármesteri Hivatal újjászerveződött. A Képviselő- 
testület a hivatal létszámát 15+2 fő szakdolgozóban állapítot
ta meg. Ezt a munkát a környező településeken (Túra, Kartal) 
magasabb létszámmal végzik. A társközségek teljes vagyon
megosztásának lebonyolítása mellett — amely összehangolt 
és szervezett munkát igényel —  már olyan új feladatok meg
oldását és megszervezését kellett ellátni, mely az új önkor
mányzat és az átmeneti időszak komplex feladatai voltak. Ezt 
nagymértékben nehezítették a hatályon kívül helyezett tör
vények és az új jogszabályok közötti joghézagok, mellyel az 
önkormányzat napi szinten szembesült (Költségvetési Üzem 
átalakulása, önkormányzati vagyon felmérése, privatizációja).

A Képviselőtestület — a döntések meghozatala érdekében 
előkészített anyagokat— első időben hetente, majd kétheten
te tárgyalta. Ezen munkák mellett számos olyan új hatósági 
feladatkör került le az önkormányzatokhoz, amelyet a Hivatal 
csak szervezett, összehangolt munkatempóban, s gyakorlott 
szakemberekkel tudott és tud biztosítani.

A teljesség igénye nélkül néhány fontosabb feladatot emlí
tünk meg:

— ingatlankezelés, mely 400 bérlakást és egyéb bérle
ményt érint

— a volt szovjet laktanya ingatlanügyének rendezése, ez 
jelenleg is folyamatban van

— kárpótlási és földügyek
— a kibővült szociálpolitikai feladatok kezelése, munka

nélkülijáradékosok ügyének rendezése
— útlevelek kiadása
— állampolgárok személyi adatainak nyilvántartásával 

kapcsolatos új feladatok.

Fenti hatósági munkák mennyiségi mércéjét mutatja az 
1992. évi ügyiratforgalom, ez 4531 darabszámot ért el, mely 
megegyezik a volt három község 1990. évi ügyiratszámával.

E néhány felsorolt többletfeladathoz még olyan helyi sajá
tosságból eredő munkákat is el kellett végezni és koordinálni, 
mint pl. a Költségvetési Üzem végelszámolása, a KFT által 
végzett önkormányzati feladatok átszervezése, valamint a 
kiterjedt intézményhálózat felügyeleti munkája.

A gázprogram, telefon beindításával kapcsolatos, lakossá
got érintő feladatok ellátása, mely a gázprogram esetében 
1100 családot, a telefonnál pedig 350 családot érint.

A gázlebonyolítás a szervezési, kivitelezési feladatokon 
túlmenően kiteijedt az egész települést átfogó, helyszínen 
történő kölcsönigénylés intézésére. Ennek eredményeként el
mondható, hogy Aszód város az első a környező nyolc tele
pülés közül, ahol a gázhozzájárulás befizetése határidőre 
megtörtént, így zökkenőmentes kivitelezés biztosított.

A településigazgatási feladatok ellátásának kiadásait köz
ponti normatíva biztosítja, mely magában foglalja a Polgár- 
mesteri Hivatal kiadásait is.

A Képviselőtestület meghatározta valamennyi közalkal
mazott és köztisztviselő dolgozó bérbeállási szintjét, amely 
75 %-os. Ezt azonban a Polgármesteri Hivatal dolgozói ese
tében — pénzügyi fedezet hiányában — csak 66 %-ban 
lehetett 1993. év január 1-én biztosítani.
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A tömegében jelentkező hatósági munkák végzését csak 
úgy tudtuk a jogszabályban biztosított feltételek mellett meg
oldani, hogy a legfontosabb területeken a munkavégzés szá
mítógép segítségével történik.

A hivatal dolgozói is átérzik az önkormányzat nehéz gazda
sági helyzetét, ezért a vezetés olyan takarékossági intézkedé
seket hozott, melyek a kiadások csökkenését eredményezték. 
Folyamatosan törekszünk a meglévő eszközeink, berendezé
seink karbantartására, hiszen újak vásárlására pénzügyi lehe
tőség nincs. Ennek köszönhetően a hivatal irodáiban az elmúlt 
12 évben új bútorzat beszerzésére nem került sor. Ugyanakkor 
folyamatosan próbálunk többletbevételi lehetőségeket — ka
matbevételek, vállalkozási tevékenységből származó bevétel 
— feltárni.

1992. évben a hivatal kamatbevétele 7,2 millió forint volt, 
ez az összeg szolgált biztosítékul a gázprogram 1992. évi 
beindításához, s az 1992. évi beindítás tette lehetővé, hogy a

lakosság és az önkormányzat is a gázberuházás ÁFA-ját 
visszaigényelheti. A vállalkozási eredmény 5,2 milliós össze
ge az intézmények és a település alapvető feladatainak zökke
nőmentes ellátását biztosítják.

A Polgármesteri Hivatal munkáját az elmúlt időszakban a 
bizottságok, valamint a Képviselőtestület — ellenőrzései, ta
pasztalatai, valamint az éves beszámolók alapján — jónak 
ítélte meg. Ugyancsak elismerően nyilatkozott a munkavég
zésről az Állami Számvevőszék, mely az önkormányzatok 
megalakulása óta többször is végzett ellenőrzést a Polgármes
teri Hivatalban.

A Polgármesteri Hivatal dolgozói az aszódi polgárok, intéz
mények munkáját, életét igyekeznek segíteni a törvények 
pontos betartásával. Mindehhez emberségünk, szaktudásunk 
és szolgálatkészségünk a biztosíték.

Aszód város Polgármesteri Hivatalának
dolgozói

TÁMFAL A VÁROSKÉPBEN
— A képviselő úr kér és javasol —

Talán joggal vélem, hogy a Kossuth 
Lajos utcaképében végre egy olyan jóté
kony változás történt, ami remélhetőleg 
hosszú évtizedekre előre mutat. Nem 
akarom borzolni olvasóink kedélyét, 
ezért nyíltan megmondom: a Kossuth 
Lajos utca 60—62. szám alatti támfalra 
gondolok.

Érdeklődő embernek tartom magam, 
ezért figyelemmel kísértem az építkezés 
teljes menetét. A betonozás befejezése 
után azt hittem, hogy a bunkernek is be
illő falazat építése befejeződött. Ám ami
kor a mesterek elkezdték rakni a téglákat 
egymásra — pontosan a tervező, Székely 
Gyula elképzelése szerint —, az érdeklő
désem érthető kíváncsisággá változott.

Éppen ezért kérdeztem meg a pirosló 
téglasorokat építő mestert, neki vajon mi 
a véleménye erről az igazán átgondolt és 
mesterien felrakott alkotásról. Nem fed
tem fel kilétemet, mert az ösztönös véle
ményére voltam kíváncsi, s nem arra, 
amit a tudósítónak mondott volna.

— Bámulatos alkotás ez! Bárcsak 
minden szürke fal elé ilyen téglából épí
tett falat emelhetnénk! — jegyezte meg 
látható elégedettséggel.

Amikor legutóbb a Polgármesteri Hi
vatal műszaki osztályán jártam, az ott 
dolgozó munkatársakkal szóba hoztuk az 
ominózus falat. Sajnálkozással közölték 
velem, hogy több aszódi polgár is meg
állította már őket az utcán azzal, hogy 
“...a mi zsebünkből húzták ki a fal építési 
költségeit. Ezt nem oda kellett volna épí
teni, s nem annyiért!”

Megvallom őszintén, magam igen 
megörültem az elhangzott gyarló gondo
latoknak, mert ezügyben legalább felke
reshettem városunk főépítészét, aki 
mindjárt a beszélgetésünk kezdetén 
megnyugtatott: az építési költségek nem 
a város lakóinak a zsebét terhelte, hanem 
egy olyan céltámogatás összegéből 
épült, amelyet Bártfai László műszaki 
csoportvezető nyert el pályázatával. Já

nosi János főépítész úr elmondta még azt 
is, hogy a különböző építményeket na
gyon sokféleképpen lehet építeni. Azon
ban Aszód városképét a meglévő vagy a 
leendő támfalak nagymértékben befo
lyásolják. Utalt arra is, hogy Budapest 
egyik legkeresettebb turisztikai látvá
nyossága a budai várfal, a Halászbástya. 
Pedig maga a Halászbástya és az alatta 
lévő vároldal is tulajdonképpen támfal.

— Félreértés ne essék! Én is a földön 
járok, nem akarok Aszódra Halászbás
tyát csinálni! — fakadt ki a főépítész úr. 
— Azonban építeni, bármi is legyen az, 
csak igényesen szabad. Majd megnyug- 
tatólag hozzátette: a szép nem feltétlenül 
jelenti a drágább megoldást.

Azt hiszem, Jánosi János szavait igen
csak komolyan kell venni, azonban nem
csak az esztétikai látványosság és a gaz
dasági számítások figyelembevételével, 
hanem egy, már régóta fennálló, s így 
állandó baleseti veszélyt előidéző jelen
séggel is. Arra az utcarészre gondolok, 
amely a nőtlen tisztiszállótól a Breda 
patakon átívelőhídig vezet. Tudomásom 
szerint Kustra László képviselő úr már 
hosszabb ideje szenvedélyesen kéri és 
követeli a testületi üléseken azt, hogy az 
említett szakasz egy részére is támfal 
kerüljön, beleértve az úttest korszerű 
megvilágítását is, éppen az említett ve
szélyhelyzet kivédésére. Ne hatalmas 
méretekben tessenek gondolkodni! Csu
pán 10— 15 méterről van szó, amely a 
Városirét felé vezető, enyhe ívű balka
nyart szélesítené ki egy kissé, bizton
ságosabb közlekedést nyújtva ezzel az 
arra járó városlakóknak. Csupán néhány 
métert emlegettem Tudom hogy az 
egyén pénztárcájához mérve mégiscsak 
drága a javasolt megoldás. Azonban en
nél még drágább az egyszeri, a megismé
telhetetlen: az emberi élet. S ugye, ilyen 
vonatkozásban már helyt kell adnunk a 
képviselő úr elképzeléseinek!

— Aki —

ASZÓD VÁROS 
ÖNKORMÁNYHATÁNAK 
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MÁJUS 18.
1. Jelentés az 1992. évi pénzügyi 
gazdálkodás ellenőrzési programjá
nak végrehajtásáról
Előadó: Revizor
Előterjesztés előkészítésében részt 
vesz: PEB, Jegyző
2. Hirdetmények, reklámok elhelye
zéséről szóló rendelet
Előadó: Jegyző
Előteijesztes előkészítésében részt 
vesz: Műszaki Irodavezető, Főépí
tész, TFB. Ügyr. Biz.
3. Lakásépítkezőknek, lakásfelújí
tóknak, lakásvásárlóknak nyújtott 
szociálpolitikai támogatások odaíté
lése
Előadó: Jegyző
Előteijesztes előkészítésében részt 
vesz: telek-, lakásügyi főea.. Lakás
ügyi Bizottság
4. Munkáltatói támogatások elbírá
lása
Előadó: Jegyző
Előteijesztes előkészítésében részt 
vesz: Munkáltatói Támogatást Oda
ítélő Bizottság.
Előterjesztések elkészítésének ha
tárideje: 1993. május 11.

HELYREIGAZÍTÁS
Előző havi szám unkban 

Bagyin József polgárm es
ter ú r tájékoztatójának cí
mében hibát követtünk el.

A helyes cím:
Tisztelt Aszódi Polgárok!

Továbbá: az Aszódi Pe
tőfi Sándor Gim názium  és 
Gépészeti Szakközépisko
la diáklétszám a nem 54 fő, 
hanem  654 fő.

K érem  az érin te ttek  
m egértő  elnézését!

A sztalos Tam ás
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Ha a postáról van szó, nekem mindig az a televízióban látott 
hirdetés jut eszembe, mely ködbevesző történelmi képekkel 
is illusztrálj a: a posta örök. S talán ez így is van rendjén, hiszen 
az emberrel egyidőben születhetett meg a közlési vágy. De 
már akkor is megfogalmazódhatott az elvárás az egykori 
hírvivőktől: gyorsan és pontosan továbbítani az üzeneteket 
valamint az egyéb küldeményeket. Úgy vélem, nem sokban 
tévedek akkor, ha napjaink postai szolgáltatásaitól is ezeket 
várom el. Kétség nélkül belátható, hogy ezek a követelmé
nyek csak egy szinte óramű pontossággal működő hálózat 
segítségéveljöhetnek létre. Mivel felgyorsult életritmusú vi
lágunkban egyre gyakrabban kell igénybe vennünk, vagy 
vetetik igénybe velünk a posta szolgáltatásait, kíváncsi vol
tam, hogyan zajlik e folyamat a “színfalak mögött”.

— Természetesen minden poszton a szigorú hivatali elvá
rások alapján dolgozó postai tisztviselő precíz munkája áll — 
felelte mondanivalójának előlegeként Kvaka István hivatal- 
vezető, amikor egyik nap felkerestem hivatalában, hogy kí
váncsi kérdéseimre választ kapjak.

Az említett szakember további tájékoztatásából megtud
tam, hogy vezető tisztét immár harmadik éve látj a el a hivatala 
élén. Tevékenysége többrétegű: egyrészt ellenőrzi a hivatal 
dolgozóinak munkáját; másrészt úgy kell koordinálnia a hi
vatal munkáját, hogy annak működésében semmiféle fenn
akadás ne legyen. De neki kell még gondoskodnia a postás 
dolgozók rendszeres helyi továbbképzéséről, hogy az érdekel
tek naprakészen tudják, milyen új szolgáltatást vezetnek be, 
de még olyanokról is, amelyek kuriózumszámba mennek a 
postán is. S mi sem természetesebb, hogy a szolgálattevők 
szakszerűen tájékoztathassák a felvilágosításban hozzájuk 
forduló ügyfeleket.

— Nagyon szeretem ezt a munkát, mert a változatosság és 
a felelősség mellett minden nap bizonyítanom kell a szerve
zőkészségemet, hiszen a zökkenőmentes működés érdekében 
minden körülmények között biztosítanom kell az állandó 
dolgozói létszámot.

Személyes munkáján túlmenően szóba kerültek a tárgyi 
feltételek is.

— Bár pillanatnyilag szegény a posta, de új számítógépeket 
kaptunk a közelmúltban! — jegyezte meg nem kis büszkeség
gel. — Azonban ezeknek a gépeknek a kezelésére még meg 
kell tanítani a dolgozókat, sőt még nekem is van pótolnivalóm 
e téren. Éppen ezért már most kérem a hozzánk betérő ügyfe
leink szíves türelmét! Már annál is inkább, mivel árpilis 
1-jétől a postának is számlát, illetve blokkot kell adnia az 
egyes szolgáltatásaiért. Ezért valószínűleg hosszú sorok ala
kulnak majd ki. Csak példának kívánom felhozni: egyetlen 
boríték vásárlása esetén is ötféle adatot kell betáplálnia a 
kezelőnek a gépbe.

Ügyfeleink számára már megszokott dolog türelmesen vá
rakozni más pénzintézményeknél, ahol szintén gépekkel és 
főleg pénzzel dolgoznak. Mivel nálunk ez teljesen új dolog 
lesz, újra csak azt kérem: azzal a megszokott türelemmel 
legyenek irántunk, amit máshol már elfogadtak és gyakorol
tak. A nehézségeket fokozza még az is, hogy a megszokottak
tól eltérően állandóan változnak a postai díjak, valamint a 
belső kezelésünk is.

Mint minden más szolgáltatást nyújtó intézmény, a posta is 
megpróbál újítani, modernizálni, hogy az ügyfelek igényei 
maximálisan ki legyenek szolgálva. Ez ügyben kidolgoztuk 
az ún. egyesített felvételt. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél

többfajta szolgáltatást vehet igénybe egy ablaknál, így jelen
tős időt takarít meg. Természetesen ez a tevékenység jelentős 
tudást igényel az ott dolgozótól, mert például az egyik pilla
natban még ajánlott levelet kell felvennie, s ennek a díjazását 
kell tudnia, a másik pillanatban azonban már egy külföldre 
szóló értékcsomagnak a díját kell kiszámolnia — villantotta 
fel e sokrétű tevékenység egy szeletét Kvaka István.

A zökkenőmentes munka érdekében 1 egyesített felvétel, 1 
pénztár, 1 főpénztár és 1 hírlapárus szolgálja ki az ügyfeleket. 
Aki gyakran betéved a postára, tapasztalhatja: 2—3 helyen is 
behúzott függöny fogadja őket. Azonban ez ne tévesszen meg 
senkit sem, hiszen a függönyök mögött kemény munka folyik 
éppen az előbbiekben felsorolt munkatársakért. Ezt a jelensé
get feltétlenül meg kellett említenünk, hiszen az ügyfelek 
gyakran azt gondolják, hogy a függöny mögött dolgozó mun
katársaim csak egyszerűen ott “grasszálnak” ahelyett, hogy 
velük foglalkoznának. S itt vetődik fel a posta épületének a 
viszonylagos szűkössége. Ugyanis az ott dolgozókat egysze
rűen nem lehet áthelyezni semmilyen más irodahelyiségbe. 
Ám a szükség is úgy kívánja, hogy például a helyi ellenőr a 
kiszolgáló részben dolgozzék. Olyankor, amikor tudakoz- 
ványt, netalán tv-előfizetést megszüntetnek vagy újraindíta
nak, esetleg valami panaszt kell elintézni, azonnal megoldha
tó a probléma. Ráadásul neki kell ellenőriznie a napi forgal
mat is. Továbbá megoldást kell nyújtania olyan problémákra 
is, amelyek nem jutnak eszébe az ablaknál ülőnek.

A különböző pénz be- és kifizetések alkalmával már talál
kozhattak ügyfeleink a pénzvizsgáló UV-lámpával. Ezek 
használatát sajnos a szükségszerűség kényszerítette ránk. 
Ugyanis rengeteg hamis pénz van forgalomban. S ha ezeket 
csak utólag szüljük ki, hatalmas veszteséget okoznak nekünk. 
Nem beszélve arról, hogy vétlenül mi is a hamis bankókat 
forgalmazók közé kerülhetünk. Nos, ennek a kivédése érde
kében vizsgáljuk meg a különböző címletű papírpénzeket. 
Azonban itt szeretném megkérni azokat, akiknél véletlenül 
hamis pénzt fedeznek fel munkatársaim, ne ijedjenek meg, 
mert nem fogja őket senki sem pénzhamisítással vádolni. 
Azonban a hamis pénzt be kell vonnunk. Ezután személy 
szerinti jegyzőkönyvet kell felvennünk, majd nyilatkoztat
nunk kell a kárvallottat, hogy ő honnan kaphatta. Mi azután 
ezt a pénzt elküldjük a bevizsgálóba, hogy a beküldött pénz 
valóban hamis, vagy csak annak látszik.

Beszélgetésünk további részében rátértünk a “színfalak” 
mögötti munkára. Megtudtam, hogy hajnalok hajnalán többen 
is dolgoznak, hogy az újságolvasók már nyolc óra előtt meg
kaphassák kedvenc újságjaikat Sajnos azonban, a jelenlegi 
darabszám töredéke az öt év előttinek.

— Ezt mi annak tudjuk be, hogy nagyon megemelkedtek a 
hírlapárak, és a romló gazdasági helyzet miatt jelentősen 
csökkent az életszínvonal a városon belül is —  tette hozzá 
sajnálkozva a hivatalvezető. — A hírlapok kézbesítésével 
többen is foglalkoznak, de közülük is kiemelkednek: Kocz- 
mann Mihály és Masznyik József. Az utóbbi egyébként a 
város\összes kézbesítőjét tudja helyettesíteni. Büszkeséggel 
jelenthetem ki: amióta itt vagyok, még nem fordult elő, hogy 
ne kézbesítettünk volna ki küldeményt személyi mulasztás 
miatt. De nem is ezzel van gondunk, hanem a hírlapkézbesí
tést követő levélkézbesítéssel. Bizonyára köztudott, hogy vá
rosunkban is sok a munkanélküli. Továbbá nagyon sokan 
vannak gyesen és sok a nyugdíjas is. így az utalványforgal
munk a többszörösére emelkedett. Már sokszor kértem be
szélgetésünk során az ügyfeleink türelmét, s most újra kérem:
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higgyék el, egy nap alatt nem lehet mindenkit kifizetni. Talán 
érthető okok miatt behatárolt összegű és darabszámú utal
ványt vihet csak ki a postás. Az elővigyázatosság ellenére már 
több posta, illetve több postás elleni rablás volt országszerte, 
így nekünk is elővigyázatosnak kell lennünk! Ennek értelmé
ben akármennyire is jó  Aszód közbiztonsága, sem én, sem a 
kollégáim nem merik vállalni azt, hogy nagyobb pénzösszeg
gel szaladgáljanak nemcsak a főutcán, hanem a mellékutakon 
is. Az említett időszakban sokan keresnek fel bennünket, mert 
előbb szeretnék felvenni a nyugdíjukat, még a kifizetés előtt. 
Arra kérjük az érintetteket: ezt csak nagyon indokolt esetben 
tegyék! Ugyanis csak nagyon nyomós ok miatt léphetjük át a 
kifizetési tervünket. Itt említem meg, illetve emelem ki: kéz
besítőink az Aszódi Tükör előfizetői példányait mint magá
nemberek, ingyen kézbesítik, miután megtudták, hogy a helyi 
lapunk anyagi helyzete nem rózsás.

Sok szó esett az előfizetett újságokról, de az árusítottakról 
még nem. És ez fontos, hiszen ebben az ügyben is sikerült 
látványosan előrelépnünk. Ugyanis már nemcsak hétköznap, 
hanem —  a magánvállalkozói árusoknál — szombaton és 
vasárnap is kaphatók napilapok. Mivel Marti Istvánná a lakó
telepi postai pavilonban a vasárnapi friss napilapokat is áru
sítja, Gödöllő után az egyik legjobban ellátott helység lettünk 
ebből a szempontból.

A hozzánk betérő ügyfeleink gyakran felteszik munkatár
saimnak a kérdést: mitől lett a városi ranggal együtt városi a 
mi postánk, hogyha délután 3 óra után bejön ide valaki, és már 
nem tudj a feladni a pénzét? Kivételes esetektől eltekintve nem 
volt értelme a hosszabb nyitvatartásnak. De még így is minden 
hónap első és második hétfőjén 1 órával tovább vagyunk 
nyitva, mint a környező kishivatalok. Egyébként annyira kö
zel van Hatvan és Gödöllő, hogy a szombati nyitvatartásnak 
egyszerűen nincs értelme. Az hosszabb nyitvatartást azért 
tettük az említett hétfőkre, mert a különböző csekkek befize
tési határideje éppen akkorra esik.

A mi hivatalunk negyedosztályba sorolt, ami azt jelenti, 
hogy önálló. A környező falvak hivatalai nem tartoznak hoz
zánk, csak a távbeszélőn keresztül vagyunk velük összekötte
tésben. S e technikai kapcsolat is igen fontos részét képezi a 
hétköznapi munkánknak. Ugyanis a posta megbízásos alapon 
ellátja a OTP-nek a takarékforgalmát, a ki- és befizetését, a 
Postabank takarékforgalmát, ki- és befizetését, azonkívül a 
Providencia Biztosító üzletkötői forgalmát is. Tehát nálunk is 
lehet kötni élet-, lakás- és személygépkocsi-biztosítást is. 
Hangsúlyozni kívánom: a posta csak megbízásos alapon csi
nálja ezt, ezért a ki- és befizetésekkel kapcsolatos fedezetvizs
gálat igen időigényes. Ráadásul a kézi telefonkapcsolás is 
időrabló, a gyors eljárást kívánó ügyfél szemszögéből. Ezen
kívül a Duna Bank értékpapírjait is kezeljük. Akinek tehát 
ilyen kártyája van, azt is kifizethetjük. Csak ráadásként emlí
tem meg, hogy külföldi (német, osztrák) kifizetéseknek is 
eleget tehetünk. A “szerencselovagok” választhatnak minden
féle sorsjegy közül, beleértve a népszerű totót és lottót. A 
bélyeggyűjtők már szinte a megjelenés napján megkaphatják 
az új bélyegsorokat, blokkokat.

Mint említettem: a különböző egyeztetések a távbeszélő 
miatt hosszadalmasak időben. A távbeszélői feladatot egyéb
ként 10 fő látja el éjjel-nappal. Szeretném megjegyezni azt, 
hogy a kapcsolási munkákat postás dolgozók látják el, mert 
az ott dolgozók a postához tartoznak. De az összes többi: a 
számlák kiküldése, azok elkészítése, új előfizetők bekapcso
lása, az esetleges hibák javítása a Matáv feladata, amibe mi 
nem szólhatunk bele. Ha tudomásunkra jut, mi a hibát közöl
jük velük. Mint köztudomású, a város területén két távhívós 
fülke van, amikre általában azt mondják: rossz. Oka legtöbb
ször abban keresendő, hogy a gyerekek, de legtöbbször a

felnőttek játszanak vele. Melléteszik a kagylót, vagy összetö
rik. Főleg hétvégeken. Sokszor az éjszakai órákban zaklatják 
az éjszaka bent lévő dolgozót. Már többször előfordult, hogy 
nyomdafestéket nem tűrő szavakat is beleordítoztak. Éppen 
ezért kérem az arrajárókat, ha észlelik: szóljanak rá az ilyen 
gyerekekre és felnőttekre! Mivel a hívások kapcsolása kézzel 
történik, az ilyen idegi piszkálódások után az itt dolgozók 
akaratukon kívül is másokon tölthetik ki a mérgüket, éppen 
azokon, akik nem érdemlik meg.

Egyébként a hozzánk fordulók gyakran kérdezősködnek: 
mikor lesz végre távhívás Aszódon? A kérdésnek első meg
közelítésben örülünk, mert végre belekerülünk a crossbar 
révén Európába. Ám azt hiszem, a jelenlegi kézi kapcsolás 
most kényelmesebb, mert az előfizetők csak bemondják a kért 
számot, s ha az nem jelentkezik, a kezelő addig próbálkozik, 
míg meg nem kapja. Távhívás esetén az előfizető tárcsáz. S ha 
történetesen nem kapja a hívott fél számát, akkor először fel 
kell hívnia a tudakozót, s ha egy jó idő múltán megkapj a, akkor 
nosztalgiázhat: de jó, hogy egykor ezt a munkát elvégezték 
helyette a lányok!

A telefonhelyzet beszélgetésével óhatatlanul szóba kerültek 
a táviratokkal kapcsolatos problémák is.

— A 18 óráig ideküldött táviratokat hétköznap kikézbesít
jük, szombaton és vasárnap azonban csak a sürgős, külön 
szolgáltatással feladott táviratot kézbesíthetjük. Ám a pótdíj 
összege nem csekély: 400 forint. Ez alól csak a sürgős, illetve 
a kórházak által feladott táviratok a kivételek. A drágaság oka 
az, hogy a postának igen sokban van, mert ez az egyetlen olyan 
öszvérszolgáltatás, ami félig távközlés, félig posta.

A hosszúra nyúlt beszélgetésünk befejeztével ellátogathat
tam a különböző postai munkahelyekre, beszélgethettem az 
ott dolgozókkal is. Szabados Józsefné főpénztáros Nyitrai 
Zoltánné és Sziráki Istvánná társaságában végezte felelős
ségteljes munkáját a főpénztárban. A kedves, halkszavú 
asszony elmondta, hogy nagyon szereti ezt a megosztott fi
gyelmű munkát. Ugyanis a postahivatal egésznapi forgalma 
nála csapódik le. Sokrétű feladata közé tartozik az utalványok, 
a csekkforgalom, az értékcikkek leszámolása, természetesen 
az ő egyszemélyes felelősségére. Rács Balázsnéval, Bagyal 
Istvánnéval, Komenda Ddikóval, Jónás Józsefnéval hosszasan 
nem beszélgethettem, mert az erős ügyfélforgalom teljesen 
lekötötte a figyelmüket. Azonban a hozzám intézett félszava
ikból megtudhattam: szeretik az ügyfelekkel való foglalko
zást, még akkor is, ha azok sokszor türelmetlenebbek egy 
kicsit a kelleténél.

Keveseknek adatik meg az, hogy az illetékeseken kívül 
beléphetnek a telefonközpontba. Mivel a lehetőségem meg
volt rá, megtettem. Az éppen ott dolgozókkal: Sztán Istvánné
val, Szenoráczkiné Seregély Gabriellával, Jelencsik Zsuzsan
nával, Mrkva Ilonával csakúgy jártam, mint az ablaknál ülők
kel: érthető okokból szót nem válthattam velük. Azonban 
csaknem tíz percig is figyelhettem munkatevékenységüket, 
amelyben egy másodpercnyi pihenés sem volt, hiszen az előt
tük fel-felvillanó lámpácskák egyértelműen tudtukra adták: 
tessék kapcsolni mielőbb a hívott felet!

Tanácstalanságomban Táskay Józsefné ellenőr segített ki. 
Elmondta, hogy 34 éve dolgozik a postánál. Végigjárta a 
hivatali beosztás szinte mindegyik fokozatát. Mint ellenőr, 
figyelemmel kíséri a hozzátartozó 10 kezelő munkáját. 
Ugyanakkor a távbeszélő díjakat és a díjelszámolást már Gö
döllőn végzik.

— Nehéz szellemi és fizikai munkát végeznek munkatársa
im. Csak érdekességként említem meg: a négy kezelő naponta 
átlagosan 1400 távolsági, s csaknem 600 helyi beszélgetést 
bonyolít le. A munkaidő alatt —  a félórás ebédszüneten kívül 
— itt nincs se cigaretta, se kávészünet.

Kovács István



8 ASZÓDI

I zg a to tta n  vá rju k  a fo ly ta tá s t

A NYÁRÁDSZEREDAIAK SZOM SZÉDOLÁSA
Nekem valahogy nagyon tetszik ez az 

újfajda módi: vagyis annak a valósága, 
amely a valódi emberi közelséggel pá
rosul. Külön is figyelemre méltó tény
ként kezelem a nyitást nemcsak nyugat
ra, hanem keletre is. Érezve ezzel is: 
most már valóban nem az általános ér
vényű, egyben kötelező pártpolitikai 
irányelvek szerint kell barátkoznunk, 
hanem a valóságos és egyéni emberi 
értékeknek és igényeknek megfelelően.

S ez a törekvés meg is látszik a ven
déglátók és a vendégek egymás iránti 
őszinte érdeklődésén, amely szerencsé
re szinte már megszokott jelenséggé vá
lik kisvárosunk mindennapi életében. A 
demokrácia íratlan szabályait vélemfel- 
fedezni a nyárádszeredai vendégek fo
gadásával is, amely a két település kö
zépiskoláinak a kezdeményezéséből 
emelkedett fel városunk közigazgatásá
nak hivatalos szintjére. Eljönni, megis
merkedni, látni, s a látottakból tanulni! 
Valahogy így foglalhatnám röviden 
össze az említett erdélyi település taná
csi vezetőinek, s az ottani képviselők 
látogatásának a célját. De nem kívánom 
elvenni Incze Barna nyárádszeredai 
polgármester úrtól a szót, aki városunk
ba érkezésekor láthatóan fáradtan, de a 
fogadtatásuktól meghatottam kíváncsi 
kérdéseimre ezt válaszolta:

— Az utazásunk kissé balul kezdő
dött, mert az az utazási vállalat, amely
nek március 18-án kora reggel ide kel
lett volna szállítania bennünket, déli ti
zenkét órakor bejelentette, hogy nem 
vállalja az utat. Egy gyors szervezéssel 
azonban sikerült mégis autóba ülnünk. 
A határon hat órát kellett várakoznunk. 
Csaknem 20 órát utaztunk egy végiében. 
Ennek ellenére nem fáradhattunk el, 
mert olyan határtalan barátsággal fo
gadtak itt bennünket, amelynek révén 
szinte elröpült belőlünk a fáradtságnak 
még a legapróbb szikrája is.
A községem egyébként Maros megyé
ben van, Marosvásárhely és Szovátakö- 
zött, a Galga patakhoz hasonló Nyárád 
patak középső folyásánál. A mi vidé
künk is hasonló földrajzi adottságú, 
mint a Galga völgye, de talán nálunk 
több domb található. Ami a két község 
közötti kapcsolatot illeti: ez a kezdemé
nyezés a két település gimnáziumi igaz
gatója között kezdődött. Majd amikor 
már kétszer is voltak nálunk a fiatalok, 
kifejtettük azt a kívánságunkat, hogy 
elsőként fejlesszük kulturális kapcsola
tainkat, majd később — ha lesz rá lehe
tőség — gazdaságilag is tegyünk, segít
sünk egymáson. Jól látom, hogy mind a 
két településnek pénzre van szüksége, 
tehát mindkettőnknek olyan közös for
rást, vagy módozatot kell keresnünk, 
amelyben kölcsönösen segíthetjük

majd egymást. És ezt nem adomány
ként képzelem el, hanem valamilyen 
termelési módozatként. Ez röviden a 
jövetelünk legfőbb célja. Termé
szetesen, ezen túlmenően szélesíteni 
szeretnénk az emberi kapcsolatainkat 
is, hogy jobban megismeijék egymást 
az itteni és az ottani családok is.

Igen szerencsésnek mondhatom ma
gam, mert nemcsak az érkezéskor, ha
nem a vendégek rövidre szabott látoga
tásuk végeztével is megszólaltathattam 
őket azzal a kérdéssel:

— Milyen érzésekkel, gondolatokkal 
utaznak haza?

Incze Barna polgármester úr:
— Már ideérkezésemkor említettem, 

hogy főképp a gazdasági kapcsolatok 
fejlesztési lehetőségeiről kívántam tájé
kozódni. Aszódot megismerve, a mi ok
tatási hálózatunk is hasonló. Nekünk is 
van gimnáziumunk (ottani nevén: líce
um), általános iskolánk. Éppen ezért mi 
is szeretnénk fejleszteni községünket 
úgy, hogy Aszódhoz hasonlóan, felvál
lalhassuk akömyezőközségek gyerme
keinek az oktatását.

Egyébként erkölcsileg és nagyon sok 
más élménnyel gazdagon feltöltve tá
vozom innen. Megismerve a városuk 
történelmét és jelentőségét, magam is 
bízom abban, hogy még dinamikusabb 
fejlődés előtt állnak Önök. Remélem, a 
közeljövőben ugyanilyen cserére kerül 
sor, amit már Nyárádszeredán fogunk 
megtartani.

A beszélgetésnek természetesen ta
núja volt Bagyin József polgármester 
úr, a vendéglátó házigazda. Mondani
valóját néhány szóban össze is foglalta:

— Annak örülök, hogy a nyárádsze
redai testvéreinknek meg tudtuk mutat
ni Aszódot. Ráadásul közvetlenül össze 
tudtuk hasonlítani az itteni és az ottani 
közigazgatást. Egy rövid kirándulás ke
retében megismerkedhettek a Galga 
völgyének a nevezetességeivel is, de 
Budapest látványosságai sem maradtak 
ki a sorból. Csak megerősíthetem a sze
mélyes barátságok elmélyülését. De 
nemcsak Incze Barna, hanem jómagam 
is izgatottan várom a folytatást.

Adorján Árpád líceumigazgató és 
Kicsi Elemér általános iskolai igazgató:

— Azzal a gondolattal jöttünk, hogy 
az iskolák közötti kapcsolatokat kiszé
lesítsük. Úgy érezzük, ezt teljességgel 
elértük. Május végén váijuk az aszódia
kat. Arra kérjük az Aszódi Tükör újsá
gon keresztül a fiatalokat, hogy minél 
több írást küldjenek számunkra, hadd 
ismeijük meg egymás hétköznapi éle
tét, gondjait. Ne feledkezzenek meg a 
levélen kötött barátságról sem! Nálunk 
még nem létezik helyi újság, de foglal
kozunk egy iskolaújság kiadásának a

gondolatával. Úgy tudjuk, hogy mind a 
gimnáziumnak, mind az általános isko
láknak vannak helyi újságjai. Kérjük, 
ezeket rendszeresen küldjék el szá
munkra, s bármi más olvasnivalót is, 
mely elősegítheti egymás életének sok
oldalúbb megismerését.

Vendéglátójukat — Frajna Miklós 
gimnáziumi igazgató urat — megszo
kott szerénysége miatt csak néhány szó
ban szólaltathattam meg:

—  Számomra igen nagy élmény, 
hogy ez a kapcsolat így kezd kiszélesed
ni. Magam nagyon örülnék, ha minél 
több egyszerű aszódi polgár is megis
merhetné Erdélynek ezt a nagyszerű ré
szét, amely szinte második otthonommá 
vált.

Nagy József:
—Nagyon szeretném, ha kapcsolata

ink állandósulhatnának! Önök is és mi 
is többször ellátogathatnánk egymás
hoz.

György Sándor tanácstitkár:
— Nagyon jól éreztük magunkat. Ér

dekes tapasztalatokkal távozunk, mert a 
helyi önkormányzati problémák azono
sak a miénkkel, csakhogy nálunk ezek 
valamivel alacsonyabb szinten jelent
keznek.

Kolozsvári István nyugalmazott mű- 
velődésiház-igazgató:

— Szándékosan jöttem, mint szak
ember. Szívből kívánom, hogy ne csak 
gazdasági, hanem kulturális kapcsolata
ink is legyenek. Nálunk május hónap
ban fogják megtartani az amatőr színját
szás 100. és akórusunk 125. évforduló
ját. Kórusunk egyébként már szerepelt 
Magyarországon. Szeretném elérni azt, 
hogy mi is szerepelhessünk majd itt au
gusztus 20-án.

Az itteni embereket melegszívűek- 
nek ismertem meg. Nem beszélve a köz
vetlenségükről és vendégszeretetükről. 
Mivel központi helyen vagyunk nem
csak közigazgatásilag, hanem turiszti
kailag is, úgy gondolom, ki lehetne 
használni a jövőben az aszódi asztmás 
gyermekek gyógyítására a hozzánk kö
zel eső sóbányát.

Szabó Sándor és Ferencz Csaba:
— Bennünket főleg a néprajzi kultúra 

érdekelt. Végigjártuk a Galga völgyét. 
Voltunk két falumúzeumban is. Rend
kívüli módon megragadott bennünket 
az a szakértelem, ahogy ezek a kis mú
zeumok be voltak rendezve. De tanulni- 
valónk van még a környező falvak ren
dezettségéből is. A látogatásunknak 
nagy jelentőséget tulajdonítunk, hiszen 
a képviselőink a saját szemükkel is lát
hatják, mit kell majd megvalósítaniuk a 
közeljövőben.

Kovács István



SZEREZZÜNK ÖRÖMET!

Karitászcsoport Aszódon
Fogadni mernék, hogy rajtam kívül még sokan vannak 

olyanok, akiknek a karitász szót meghallva csak valamiféle 
önzetlen segítségnyújtás ju t az eszükbe.

—  Az említett szó görög eredetű. Pontosítva: szolgáló 
szeretetet jelent m agyarul— igazított ki Tolmácsi Miklós- 
né, amikor egyik nap felkerestem, hogy beszélgessünk 
erről az újfajta segítségadásról.— Tulajdonképpen nem új 
kezdeményezésről van sző, hiszen a II. világháború előtt 
Magyarországon is kiteijedt hálózata volt. Bizonyára min
denki átérezte már, hogy a szavakban hangoztatott szeretet 
semmit sem ér. Igazi tartalommal akkor telítődik, amikor 
a kimondott szavak mellé cselekedetek is kerülnek. Jézus 
Krisztus, amikor az emberek között járt, és hirdette az 
Evangéliumot, mindig gyógyított és gondoskodott az em
berek testi szükségleteiről is, mint tudjuk. Például a kánai 
menyegző, a csodálatos kenyérszaporítás is erről tanúsko
dik. Ezeket biztosan sokan ismerik, és csupán azért emlí
tem, mert ezek az egyház tevékenységének a fundamentu
mai.

“Az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, 
hanem, hogy ő  szolgáljon, és életét adja váltságul soka
kért.” — Ezzel a gondolattal alakítottuk meg Aszódon még 
1992 áprilisában a karitászcsoportunkat. Eddig tizenegyen 
jelentkeztünk a  szeretet szolgálatára. De nemcsak ez a 
közös feladat köt össze bennünket, hanem még a közös 
imádkozások és a beszélgetések is, amelyeket minden hó
nap első keddjén tartunk a katolikus templom melletti 
kántorlakásban. Egyébként itt szeretném megkérni azokat, 
akik igényelni szeretnének tőlünk, vagy adományaikkal 
segíteni szeretnének bennünket, a jelzett napon, tehát ked
den tegyék meg.

A munkánkat azzal kezdtük meg, hogy összegyűjtöttük 
azoknak a névsorát, akik rászorulnak az adományokra. 
Azonban e névsor nem végleges. Természetesen bővíte
nünk kell, hiszen a rászorulók száma is állandóan változik. 
Éppen ezért szeretném felhívni a segítőkész embertársaink 
figyelmét, hogy nézzenek körül szúkebb és tágabb környe
zetükben egyaránt: kik szorulnak segítségre? Annál is in
kább, mivel célunk, hogy széles társadalmi összefogással 
segítséget nyújtsunk az arra rászorulóknak. Mi ugyan ka
tolikusok vagyunk, de minden felekezeti hovatartozás fi
gyelmen kívül hagyásával segítünk másokon.

Terveink között szerepel, hogy folyamatosan újra fel- 
méijük az igényeket és a lehetőséget a segítségre rászoru
lók és a segíteni akarók között. E  célból vállalási lapot és 
segítségkérő ívet kívánunk rendszeresíteni. Mint már em
lítettem, az üres kántorlakásban tartjuk az összejövetelein
ket, amelyet Dr. Huszka Mihály plébános úr bocsátott 
rendelkezésünkre. Az adományokat is itt gyűjtjük össze, 
illetve innen adjuk tovább. Szeretnénk még több ruhaelosz
tási akciót szervezni, valamint készpénzes segítséget is, de 
az ilyen jellegű segítségnyújtással még egy ideig várakoz
nunk kell, mivel a pénz gyűjtése most van folyamatban.

Úgy érezzük, hogy a helyi intézmények: önkormányzat, 
orvosi rendelők, vöröskereszt, az idősek napköziotthona, 
az iskolák, az óvodák és nem utolsó sorban az evangélikus

egyház összefogásával sikerül az embereknek és az embe
rekért adni valamit. E  célból is kéijük az Istent: nyissa meg 
minél több ember szívét és szemét, hogy képesek legyenek 
meghallani és meglátni a szegény emberek sóhajtását és 
jajkiáltását, és meglátni elesettségüket, elkeseredettségü
ket. Érezzék minél többen a segíteni tudás örömét.

Mivel nemrég kezdtük meg tevékenységünket, igen ke
vés gyakorlati tapasztalattal rendelkezünk. Hittel valljuk: 
jó t tanulni mástól nem szégyen. Ezért szeretnénk megláto
gatni több karitászcsoportot is, hogy hasznosíthassuk az ő 
tapasztalataikat.

Ezúton kérem újra minden jóérzésű ember adományát, 
és a csoportunkba való jelentkezését, mivel “Az Úrnak 
szüksége van ránk, rám... rád!” Az idézet szellemében 
nekünk is szükségünk van egymásra. Mert így lehetünk 
egységben, így köthetnek össze a közös feladatok. Nekünk 
mindenkire szükségünk van, nálunk senki sem felesleges. 
Feladatot bíznak ránk, így tartalmat nyer az életünk. Ez 
azonban egy hosszú érésnek és felismerésnek az eredmé
nye, amelynek látható gyümölcsei vannak.

Kovács István 
(— Aki—)

"Vándorlom a  világot...” Vándorkupa

ASZÓDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SIKERE

A Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola névadója 
születésének 170. évfordulója tiszteletére “Vándorlom 
a világot...” címmel nagyszabású vetélkedőt hirdetett
— március 13-ra — a körzet általános Iskolái részére. 

Városunkból mind a két iskola képviseltette magát
egy-egy csapattal, és a versenyben lévő 40 csapatból
— hűen a költő aszódi emlékéhez— nagyon szép ered
ményeket értek el.

Az 1. sz. Általános Iskola csapata az előkelő máso
dik helyen végzett. S mivel a vendégcsapatok közül az 
elsők lettek, így a kiírás értelmében a gyönyörű ván
dorkupát ők hozhatták el.

A 2. sz. Általános Iskola csapata Is eredményesen 
szerepelt, ók az 5. helyezést érték el a népes mezőny
ben.

Gratulálunk az aszódi gyerekeknek, akik most Is, 
mint eddig, már nagyon sok alkalommal megállták 
helyüket, és öregbítették az aszódi iskolák hírnevét.

A 2. sz. Általános Iskola 
május havi programja

3—6. Osztály szülői értekezletek.
Köszöntjük az Édesanyákat!

4. Kispályás labdarúgó verseny - Gödöllő 
17. Körzeti atlétikai verseny - Gödöllő 
22. Természetbarát túra: Rám-szakadék 
25. Nevelési értekezlet 
27. Mezei futóverseny - Iklad 
29. Városi Gyermeknap

Jenei Lászlóné 
ig.h.
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HASZNALTRUHA
VÁSÁR

H O L M I

AJÁNLATUNKBÓL:

«*• Felnőtt dzseki 580 Ft/kg
"*• Gyerek dzseki 650 Ft/kg

Extra farmer 300-700 Ft/db 
Fürdőköntös 200-500 Ft/db

Á prilis 30-án
14.00— 17.00-ig 

M ájus 5-én és 6-án
12.00— 17.00-ig

Aszód, Baross tér 2. 
FIÚNEVELŐ INTÉZET

K  0  R  0  N  A

i----- ------ - _

KORONA CUKRÁSZDA

Aki ezt a szelvényt 
a gyermeknapon magával hozza, 

kedvezményt kap!

......

FELHÍVÁS
Gyerekrejtvényeink jutalmazásához 

továbbra is szívesen várunk 
felajánlásokat!

Az ASZÓDI TÜKÖR Szerkesztősége nevében:

Pardi Lászlóné

Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Ház 

Aszód. Szabadság tér 10.

JOBBÁGYIBAN déli fekvésű, zártkerti szőlő, 
gyümölcsfákkal, hétvégi házzal olcsón eladó. 
Telefon: (85) 51-384.

TEXTÍLIÁKAT,
RUHÁZATI TERMÉKEKET

EGY HELYEN VÁSÁROLHAT:

A BUDAI-FANTÁZIA KFT
Aszód, Kossuth Lajos utca 27. 

sz. alatti boltjában.

M éteráru - Lakástextília 
(panoráma függönyök méret után is)

$

Alsó-felső kötöttáru

Cipő- és harisnyaáru
$

Szeretettel várjuk 
régi és új 

Vásárlóinkat!

H é t v é g i  é s  ü n n e p i  
á l l a t o r v o s i  ü g y e l e t

Aszód és a környező települések (Bag, Domony, Iklad, 
Kartal, Verseg) részére kialakított hétvégi és ünnepi állat
orvosi ügyeleti szolgálat áprilisi beosztása az alábbiak 
szerint alakul:

Május 1-én 8 órától május 3-án 8 óráig 
Dr. Szőke Pál 
Aszód, Kossuth L. u. 86.
Tel.: 413

Május 8-án 8 órától május 10-én 8 óráig 
Dr. Szőke Zsolt 
Aszód, Kossuth L. u. 86.
Tel.: 413

Május 15-én 8 órától május 17-én 8 óráig 
Dr. Németh Mihály 
Aszód, Kossuth L. u. 62.
Tel.: 207

Május 22-én 8 órától május 24-én 8 óráig 
Dr. Soós Endre 
Aszód, Kossuth L. u. 31.
Telefon: 62

Május 29-én 8 órától június 1-én 8 óráig 
Dr. Szőke Pál 
Aszód, Kossuth L. u. 86.
Tel.: 413

Dr. Németh Mihály 
körzeti állatorvos
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I A TRINK -DUÓ  KFT
lakodalmi, családi és egyéb rendezvények lebonyolítására

BÉRBE ADJA 
az Aszód, Falujárók útján 

(voli szovjet laktanya területén) lévő 
200 m -es, 130 fő befogadására alkalmas,

TELJES BERENDEZÉSSEL ELLÁTOTT ÉPÜLETÉT. 
(Zárt parkolási lehetőség, felszerelt konyha.)

KEDVEZMÉNYKÉNT
A rendezvényhez szükséges italokat 

nagykereskedelmi áron biztosítja a KFT.

ÉRDEKLŐDNI LEHET:
L AUKÓ JÓZSEF 

TRINK-DUÓ KFT
Aszód, Falujárók útja (volt szovjet laktanya)

Tel.: 06-60-43-357.

?vww«wvvvww«wvwvwwwvwwvwvvwvwwwvwvvM«vvwvvvwwwvvvwwywvwvvvwvvvwvvwvvvwvwwwift<vvvwwwvvwvwv«

KÉMÉNYBÉLELÉS,
SZERELT

(FÉMKÉMÉNY)
ÉPÍTÉS,

LAKATOSMUNKÁK

MÁRMOST  
GONDOLJON A TÉLRE!

A gázszereléssel járó gondját 
megoldom,

ha már most megrendeli 
gázszerelését.

B É K É S  T I B O R  
2112 Veresegyház, 

Csomádi u . 47. 
Telefon: (27) 85-661

VÁLLALOM:
» tervezés-szerelés 
» teljeskörű anyagbeszerzés 
» kéménybélelés
» gáztűzhelyek, gázkazánok, am erikai kazá

nok és vízmelegítők beüzemelését, 
garanciális javítását.

SZAKTANÁCSADÁS!

EZT A SZOLGÁLTATÁST 
EGY HELYEN 
ÉS HELYBEN 

M E G K A P J A

Közületek részére is 
költségvetés-készítéssel!

ív  a v j  xv r í  x j  r í  •

Bodó Gyula
Aszód, Falujárók útja 5/22.
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Dr. GÖTZINGER LÁSZLÓ

ERDEKVEDELMI TÁJÉKOZTATÓ ja

A PÁLYAKEZDŐK 
MUNKANÉLKÜLI SEGÉLYÉRŐL

Jó, ha Ön is tudja,
hogy a pályakezdők munkanélküli segélye 

összesen hat hónapig folyósítható. A segély havi 
összege a mindenkori minimális bér 75 %-a.

Pályakezdők munkanélküli segélyére az a 
munkanélküli jogosult, aki

a. ) oklevelét felső- vagy középfokú oktatási 
intézmény nappali tagozatán, illetőleg felsőfokú 
oktatási intézmény esti, levelező tagozatán, a dolgozók közép
fokú iskolájában másfél évnél nem régebben szerezte, továbbá 
aki első szakképesítését az iskolarendszeren kívüli szakmai 
oktatásban másfél évnél nemrégebben szerezte, és munkanél
küli járadékra nem jogosult,

b. ) munkát akar vállalni, de számára az illetékes munkaügyi 
központ nem tud megfelelő munkahelyet biztosítani,

c. ) a munkaügyi központnál az a.) pontban meghatározott 
időtartam alatti első jelentkezésétől három hónap eltelt,

d. ) elhelyezkedése érdekében a munkaügyi központtal 
együttműködik.

A munkaügyi központ által felajánlott munkahely akkor 
megfelelő, ha

—  a pályakezdő képzettségének megfelel (középfokú vég
zettségű pályakezdő esetén ide értve a munkaügyi központ 
által felajánlott képzési lehetőséget is),

— egészségi állapota szerint a pályakezdő a munka elvég
zésére alkalmas,

—  a munkahely és a lakóhely közötti, naponta — tömeg- 
közlekedési eszközzel —  történő oda- és visszautazás ideje a 
három órát nem haladja meg (tíz éven aluli gyermeket nevelő 
nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi esetén a 
két órát nem haladja meg).

(További részletes szabályok a foglalkoztatás elősegítéséről 
és a munkanélküliek ellátásáról szóló, többször módosított
1991. évi IV. törvényben találhatók.)

A MUNKANÉLKÜLI JÁRADÉKRÓL

Jó, ha Ön is tudja,
hogy az 1993. január 1. után megállapított munkanélküli 

járadék legfeljebb 1 évig jár.
A munkanélküli járadék összegét a munkanélkülivé válást 

megelőző négy naptári negyedévben elért átlagkereset alapul
vételével (ez a járadék alapja) kell kiszámítani.

A munkanélküli járadék összege a folyósítási időszak első 
negyedében (I. szakasz) a járadékalap 75 %-a, a folyósítási 
időszak további háromnegyed részében (H. szakasz) a jára
dékalap 60 %-a.

A munkanélküli járadékösszegének alsóhatára 8600 forint, 
felső határa a folyósítás első szakaszában 18000 forint, a 
folyósítás második szakaszában 15000 forint.

Ha a járadék alapját képező átlagkereset a munkanélküli 
járadék alsó határánál alacsonyabb, a munkanélküli járadék 
az átlagkeresettel megegyező összeg.

Csak a munkaviszony megszűnését követő 180 nap eltelté
vel folyósítható a járadék, ha a munkanélkülivé válást meg
előző 180 napon belül

—  a munkavállaló rendes felmondással, vagy azonnali ha
tállyal próbaidő alatt szüntette meg a munkaviszonyát,

— továbbá akkor, ha a munkáltató rendkívüli felmondással 
szüntette meg a munkaviszonyt.

A munkanélküli járadék folyósításának időtar
tamát annak az időtartamnak az alapulvételével 
kell megállapítani, ameddig a munkanélküli a 
munkanélkülivé válást megelőző négy év alatt a 
járulékfizetési kötelezettségét teljesítette.

(1995-ig járulékfizetési időnek számít a mun
kaviszonyban töltött idő.)

(Részletes szabályok a foglalkoztatás elősegí
téséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló, 
többször módosított 1991. évi IV. törvényben 
találhatók.)

A KORENGEDMÉNYES NYUGDÍJRÓL 
ÉS AZ ELŐNYUGDÍJRÓL

Jó, ha Ön is tudja,
hogy a munkáltató legfeljebb öt évvel az öregségi nyugdíj- 

korhatár előtt álló munkavállalóval megállapodhat — a mun
kavállalók helyi érdekképviseleti szervének az egyetértésével 
— a dolgozó korengedményes nyugdíjazásáról.

A korengedményes nyugdíjazás további feltétele, hogy
— a dolgozó nő legalább 25 évi, a dolgozó férfi legalább 

30 évi szolgálati idővel rendelkezzék,
— a munkáltató vállalja, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár 

betöltéséig a korengedményes nyugdíj összegét a Nyugdíjfo
lyósító Igazgatóságnak előre félévenként befizeti.

Előnyugdíj megállapítását a munkanélküli kérheti, ha
— az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb 3 

éve hiányzik,
— legalább 6 hónapja munkanélküli járadékban részesül,
— az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel ren

delkezik, és
— részére megfelelő munkahely biztosítására, a képzés 

lehetőségét is beszámítva, nincs kilátás.
A jogosultság megállapítását a munkaügyi központnál (ki- 

rendeltségnél) kell kezdeményezni.

FIGYELEM! Szüneteltetni kell az előnyugdíj folyósítását, 
ha a munkanélküli olyan kereső tevékenységet folytat, amely
ből származó jövedelem havi átlagban eléri a mindenkori 
minimális bér összegét.

A TÁRSADALOMIZTOSÍTÁSI 
JOGORVOSLATRÓL

Jó, ha Ön is tudja,
hogy hova fordulhat panaszával
— akit sérelem ért a táppénz, a terhességi-gyermekágyi 

segély, a gyed, a gyes, a családi pótlék elszámolása és kifize
tése, az ezekből történő levonás vagy ezek visszafizettetése 
miatt

— akinek problémája van a nyugellátással (öregségi, rok
kantsági, baleseti, özvegyi, szülői nyugdíj, árvaellátás).

1992. szeptember 1-től a társadalombiztosítási ellátásokkal 
kapcsolatos fellebbezéseket a társadalombiztosítási igazgató
ságok vagy kirendeltségek, illetve ezek vezetői és a Nyugdíj- 
folyósító Igazgatóság vezetője bírálja el.

Ha a munkahelyen van társadalombiztosítási kifizetőhely 
(SZTK), akkor a felsorolt betegségi és anyasági ellátással, 
baleseti táppénzzel, családi pótlékkal kapcsolatos sérelmezett 
intézkedés elleni fellebbezést a kifizetőhelyen kell írásban 
benyújtani vagy jegyzőkönyvbe mondani. A kifizetőhely a
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fellebbezést 3 napon belül köteles az illetékes igazgatóságra, 
kirendeltségre továbbítani.

Ha a társadalombiztosítási igazgatóság, illetőleg kirendelt
ség belső szervezeti egysége intézte a betegségi és anyasági 
ellátást vagy nyugellátási ügyben hozott határozatot, a felleb
bezést az igazgatóság, illetőleg kirendeltség vezetőjéhez kell 
küldeni.

Ha a sérelmezett határozatot a Nyugdíjfolyósító Igazgató
ság belső szervezeti egysége hozta, a Nyugdíjfolyósító Igaz
gatóság vezetőjéhez lehet fellebbezni.

FIGYELEM! A fellebbezési határidő az intézkedéstől (ki
fizetéstől, határozat közlésétől stb.) számított 15 nap.

A RENDKÍVÜLI FELMONDÁSRÓL

Jó, ha Ön is tudja,
hogy a munkáltató is és a munkavállaló is megszüntetheti 

a munkaviszonyt rendkívüli felmondással, ha a másik fél
—  a munkaviszonyból származó kötelezettségét szándéko

san vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megsze
gi, vagy

— egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkavi
szony fenntartását lehetetlenné teszi.

A Munka Törvénykönyve nem sorolja fel a kötelezettség 
szándékosan vagy súlyos gondatlansággal történő, jelentős 
mértékű megszegésének eseteit. A kollektív szerződésben

vagy a munkaszerződésben azonban meg lehet határozni eze
ket az eseteket.

Rendkívüli felmondással élni, akár a munkáltató, akár a 
munkavállaló részéről legfeljebb

— a felmondás alapjául szolgáló okról való tudomásszer
zéstől számított 3 napon belül,

— az ok bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül (kol
lektív szerződés rendelkezése esetén 1 éven belül),

— bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elé
vüléséig lehet.

Ha a munkáltató szünteti meg a munkaviszonyt rendkívüli 
felmondással,

— nem jár felmondási és felmentési idő,
— nem jár végkielégítés,
— 180 napig nem folyósítható munkanélküli járadék.

Ha a munkavállaló szünteti meg a munkaviszonyt rendkí
vüli felmondással

— a munkáltató köteles részére annyi időre átlagkeresetet 
kifizetni, amennyi a munkáltató rendes felmondása esetén 
járna,

— megfelelően alkalmazni kell a végkielégítés szabályait,
— a munkavállaló követelheti felmerült kára megtérítését.
A rendkívüli felmondást — bármelyik fél gyakorolja —

írásba kell foglalni.
Ha a munkavállaló a rendkívüli felmondással kapcsolatban 

jogvitát kezdeményez, ennek jogerős elbírálásáig a munkál
tató felfüggesztheti állásából a munkavállalót.

T is z te lt  J e g y ző a ssz o n y !

Biztos voltam abban, hogy “A ti
zenharmadik Te magad légy!” c. írá
somra valaki válaszolni fog. Ezért ír
tam. őszintén bevallom, egyvalakire 
nem gondoltam— Önre. Ugyanis mi
kor megfeszítettem cikkem íján a húrt, 
s nyilakat helyeztem rá, egyvalakit 
nem állt szándékomban megcélozni 
— Önt.

Amennyiben beleolvas írásomba, 
azonnal kitűnni látja majd, hogy akér- 
dés jogi oldalát, még ha nem is értek 
vele egyet, nem feszegettem. De ha 
már válaszolt rá, idézek egy cikkrész
letet a Pest Megyei Hírlap 1993. feb
ruár 2-i számának 10. oldaláról Dr. 
Fogarasi Gabriella tollából:

“A közalkalmazottak jogállásáról 
szóló, 1992. évi XXXIII. törvény vo
natkozó rendelkezéseit a jogalkalma
zók valóban különbözőképpen értel
mezték. A törvény 68. §-ának (1) be
kezdése alapján közalkalmazott 
minden esztendőben jogosult tizen
harmadik havi illetményre, amennyi
ben az adott érben legalább hat hónap 
közalkalmazotti jogviszonnyal rendel
kezik. A törvény a jogosultsághoz to
vábbi feltételt— mint például, hogy a 
közalkalmazott munkavégzési kötele
zettsége fennállt-e vagy sem — nem 
szabott. A gyed és a gyes időtartamára

a munkáltatónak fizetésnélküli szabad
ságot kell biztosítania, ezen időtarta
mok azonban sem a Munka Törvény- 
könyve, sem a közalkalmazotti törvény 
szerint nem minősülnek a jogviszony 
szünetelésének vagy megszűnésének. A 
közalkalmazotti jogviszonyfolyamatos
ságát, s így a tizenharmadik havi illet
ményre való jogosultság megszerzését 
ezért — álláspontom szerint — nem 
érinti, hogy a közalkalmazott legalább 
hat hónapon át ténylegesen munkát nem 
végzett. A munkáltatók egy részének 
azon álláspontja, hogy a tizenharmadik 
havi illetménynek a tényleges munka- 
végzéhez kellene kapcsolódnia, elvileg 
nem vitatható, ezért valószínűsíthető, 
hogy a jogalkotó a törvényt módosítani 
fogja. A hatályos rendelkezések figye
lembevételével azonban— álláspontom 
szerint— az a munkáltató jár el jogsze
rűen, aki a gyeden és gyesen lévő kis
mamák tizenharmadik havi illetményét 
kifizeti. Abban az esetben, ha a munkál
tató az igényt nem ismeri el, munkaügyi 
vitában, bírói úton érvényesíthetőnek 
tartom. ”

Erről ennyit. Megemlíthetem még, 
hogy érdeklődtem máshelyütt is, s ott is 
támogatták álláspontomat — egyéb
ként meg sem mertem volna írni a cik
kemet.

Szemre tetszetősek azok az adatok, 
melyeket felvonultat az Önkormányzat, 
szociálpolitikai érzékenységét igazo
landó. De! Elfelejtette megjegyezni, 
hogy csak egy példát ragadjak ki, a tan
könyvsegélyben ki részesült, és milyen 
mértékben. Információim vannak arról, 
hogy minden aszódi tanuló egységes tá
mogatásban részesül. Ez Ön szerint szo
ciálpolitika? Szerintem nem.

A szociálpolitika ott kezdődik, mikor 
differenciálunk. A rászoruló többet, a rá 
nem szoruló semmit nem kap az én ter
minológiámban. A demokrácia nem ho
mogenizál, ez léte alapja, értelme. E 
megnevezett módszer totalitárius mel
lékíze számomra fanyar.

Mivel nem áll szándékomban a jelen
legi városi vezetés gondolkodását ele
mezni, nem folytatom. Amennyiben va
laki ezután az önkormányzat szociálpo
litikai érzékenységét óhajtja — vagy 
bármit — alátámasztani,, kérem, adatol- 
ja, név, összeg — egyéb koordiánáták 
— függvényében.

Tisztelt Jegyzőasszony!
Még egyszer sajnálatomat fejezem ki, 

hogy írásomra Ön válaszolt. Jobban 
örültem volna, ha azt más teszi meg.

Tisztelettel:
Asztalos Tamás
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EMLÉKBESZÉD MISKOLCZY SÁNDOR SÍRJÁNÁL
Aszód, 1993. április 9.

Miskolczy Sándor s úján ál állva jelképesen megállunk 
sok-sok névtelen katonasímál, hogy lerójuk kegyeletünket, 
elmondjuk imádságunkat értük, akik a magyar szabad
ságért éltek-haltak, s a hazai földben nyugszanak vagy 
idegen ország temetőiben, tömegsítjaiban váiják a feltáma
dás nagy napját.

Miskolczy Sándorról azt tudjuk és annyit idézhetünk fel, 
hogy huszárkapitány volt. Erdélyből indult el, a Hatvan 
melletti ütközetben sebesült meg, és fiatal, 23 éves szerve
zete sem tudta legyőzni a csatában kapott sérüléseket. Itt 
halt bele sebeibe Aszódon, hogy a feltámadásig otthona 
legyen az aszódi temető. Hosszú út vezetett Váradtól Aszó
dig. S mennyire kiszámíthatatlan és nyomonkövethetetlen 
az emberi sors: talán Váradon senki sem emlékezik erre a 
fiatalemberre, s itt Aszódon évről évre megemlékeznek 
róla azok, akik sosem ismerték, de a szabadságot nagyon 
szeretik!

Lovas katonák járják végig ezekben a napokban a tavaszi 
hadjárat emlékhelyeit. A mai fiatalok így tisztelegnek a 
névtelen társuk, a hősök emléke fölött, s főhajtással róják 
le kegyeletüket az ismert sírok közelében megállva.

Láthatatlan szálakkal kötik össze ennek az emléktúrának 
a résztvevői azokat a helyeket, amelyek magyar történel
münk feledhetetlen emlékhelyeivé váltak a magyar sza
badságért vívott harcban, amint egyik helyről a másikra 
megérkeznek... Volt idő, amikor ezek az összekötő szálak 
csendes sóhajok lehettek, mint a szabadságvágy fel-felsza- 
baduló imái. M a együtt tudunk hálát adni Petőfi szavaival: 
Szabad a magyar nép, szabad valahára...

Az emlékezés értékét a történelem felidézése adja. M i
közben “dicsőséges" jelzővel látjuk el a hősi korszakokat, 
átfúti-e érzelmeinket a haza iránti forró és elkötelezett 
szeretet? Megfogalmazódik-e bennünk a szabadság éltető 
szelleme, mely több, mint vallomás, inkább elkötelezettség 
a haza szolgálatára?

Mi, akik most Miskolczy Sándor síijánál állunk, hogy 
megköszönjük Istennek a hazáért feláldozott fiatal életet, 
és akit mi ezért az áldozatért hősnek tekintünk és emlege
tünk,

nézzünk most lélekben egy másik fiatal
emberre, aki 7 évvel volt idősebb Miskolczy 
Sándornál, amikor a Golgotán meghalt az 
egész világért!

“Egy új szövetség közbenjárója lett Krisztus” —  olvas
suk ma sok millió keresztyén emberrel együtt az igét a 
Zsidókhoz írt levél 9. részének 15. verséből. A keresztyén 
világ számára a mai nap NAGYPÉNTEK! Mi ebben a 
Krisztus szerezte ÚJ SZÖVETSÉGBEN éljük meg az igazi 
szabadságot, békességet, de értelmet kap ebben a politikai 
értelemben vett függetlenség, a nemzeti és egyéni boldo
gulás és az üdvösség! Ennek a fiatalembernek a halála 
Istennel is, az embertársakkal is megbékéltet, közelebb hoz 
—  ez az új szövetség!

Azt a fiatalembert, akire ma a világ minden táján áhítattal 
gondolnak, mély hittel imádnak, a Názáreti Jézus nevet 
viselte! Igaz, nem volt katona, nem volt lova, nem viselt 
kardot, fegyvert, mégis harcban állt az embervilág ősellen- 
ségéve l, a b ű n n e l, az em b erte len ség g e l, a szere- 
tetlenséggel, az örök elnyomóval: az ördöggel! —  Nem

kardozott, nem géppuskázott, mégis volt egy csodafegy
vere, melyet nem kell újra és újra felfedezni. Isten odatette 
mindenki szívébe: ez a szeretet, amellyel azonban szolgál
ni kell, mert csak így lehet lefegyverezni az ördögöt! Ez a 
Názáreti nem volt mártír, nem tekintette magát hősnek, ez 
a Jézus a MEGVÁLTÓ, aki váltságdíjjá lett, hogy békét 
köthessen az embervilág Istennel, és Isten kegyelmes le
gyen az embervilághoz.

Ez az ÚJ SZÖVETSÉG! Kapcsolatot rendezett —  a 
revans, a bosszú gondolatának kizárása mellett —  a Te
remtő és a teremtmény között. Helyretette a teremtményt 
—  így teremtett rendet Jézus halála, ez az Újszövetség 
lényege.

Aki ismeri a nagypénteki bibliai eseményeket, az meg
ismerhette abból, hogy miben is új az a szövetség, melynek 
Jézus a közbenjárója:

imádkozott —  ellenségeiért! 
volt jó  szava —  a latorhoz is. 
milyen közel jött az Isten hozzánk

Éppen egy katona tette a kereszt közelében a leghatáro
zottabb vallomást —  saját felismeréseként: ez Isten Fia 
volt! Látta ugyanis Jézust meghalni az, aki sokszor talál
kozott hivatásában a halállal!

Erre az új szövetségre építve kerülhetünk új kapcsolatba 
egymással: Jézus által új szövetségbe! Ami egymástól 
elválaszt: a bún. Ami a haza igazi szeretetét gátolja: az 
önzés. Igaza van a Példabeszédek könyvének: Az igazság 
felmagasztalja a nemzetet, a bűn pedig gyalázatára van a 
népeknek! (Pl. 14,34).

Emeljük hát magasra ezt az új szövetséget: Krisztus 
azért halt meg, hogy megbékélhessünk, hogy akaijunk 
megbékélni, hogy fájjon a múltban elkövetett bűn, hogy ne 
mentegessük magunkat, hanem felismerjük: ártottunk, s 
kinek ártottunk...

A nagy lehetőség adott! —  Éppen itt a temetőben mon
dom el, ahol látszólag “egyformák” vagyunk... Amíg van 
lehetőségünk, addig keressük ezt a Jézus szerezte új szö
vetséget

nehogy elveszítsük még azt is, akit igazi 
szövetségesnek tudtunk!

A haza veszte az egyetértés hiánya, a folytonos vita, az 
ellenségeskedés, a makacskodás, a dac — a BŰN! —  Ma 
nem érdemes azt hangoztatni, hogy ki mit tett a hazáért. 
Inkább arra kellene gondolni, hogy ki mit NEM TETT 
MEG a hazáért— bűnbánattal! Minden érdem eltörpül ma 
Jézus világ iránti szeretete mellett!

Az új szövetség közbenjárója lett Krisztus —  olvastam 
a bibliai igében. Jézusnak ez a szolgálata tette értelmessé 
Miskolczy Sándor és még sokak halálát a hazáért, ezek 
hazaszeretetét is. De értékessé és értelmessé tesz minden 
olyan tettet, mely tenni tud az Isten kívánta rendért ebben 
a világban. Az új szövetség nagy lehetőség —  az emberek 
boldogulására, megbékélésére, együtt m unkálkodására— 
ebben a hazában is.

így legyen Isten áldása minden hazáját szerető emberen, 
így nyugodjék békésen sírjában minden hős. Vigye magá
val mindenki a jó  hírt: a Krisztus szerezte új szövetség 
mindannyiunk jövője...

Detre János
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GIM NÁZIUM I TANÁRNŐ I
— Kérem, mutatkozzon be!
— Gyermekkorom óta itt élek a Galga vidékén, Galgamá- 

csán, 1966 óta. A középiskolát Aszódon, az egyetemet bioló
gia-földrajz szakon Debrecenben végeztem. Az egyetemen 
kedves tanáromnak köszönhetően fakultáción — akkor még 
sajnos nem volt tantárgy —  környezetvédelmet hallgattam. 
Rendszerezett környezetvédelemmel foglalkoztunk. 1979 óta 
tanítok Aszódon a ginnáziumban. A francia kéttannyelvű 
tagozat megindulásakor lehetőség kínálkozott ösztöndíj el
nyerésére. Őrömmel éltem vele. 1989-től egy tanévet végez
tem a Párizs melletti Sévres-ben. E nemzetközi pedagógiai 
intézet a világ minden országából fogadja a francia nyelv
tanárok.

— A franciaországi tanulságokat miként tudja a gimnázi
umban haszonosítani?

— A legnagyobb élményt a nyelv megtanulása nyújtotta, 
melynek ismeretével kitágult előttem a világ. Az intézmény
ben beszélgetni tudtam a különböző nemzetiségi! tanárkollé
gákkal. A számunkra szinte elérhetetlen távolságokra élő, 
különböző kultúrát hordozó emberekkel való gondolatcsere 
szintén meghatározó élményt jelentett számomra. Mivel elég 
hosszú időt töltöttem kint, alkalmam nyílt a mindennapi élet 
mozzanatai közé pillantani. Mindamellett, hogy megcsodál
tam Párizs nevezetességeit a római kortól a XXI. századig, 
láttam a hibákat, tapasztaltam a lassú ügyintézést, a szemetes 
utcákat stb. Ezen tapasztalatok módosították szemléletemet. 
Másképpen látom Magyarországot, lehetőségeit, dimenzióit. 
Magyarország kicsiny ország, a nyelvét kevesen használják, 
ez adottság, meg kell tanulni együttélni vele. A világ nem fog 
hozzánk idomulni, igaz, én azt sem szeretném, ha nekünk 
kellene alkalmazkodni máshoz, ezért kell ügyesen kiformálni 
érdekeinket, majd érvényesítani őket. Megvan a helyünk, 
ebben kell élnünk!

— Az előző számban olvashattuk a Hajnóczy Népfőiskola 
ez évi rendezvénysorozatának programját. Igen értékesnek 
tartom ezen rendezvényeket, megkérem, mondjon róla néhány 
szót!

— A Hajnóczy Népfőiskola főszervezője Sáhóné Bordás 
Éva. A programot közösen alakítjuk ki. Úgy érzem, hogy az 
összeállított témák aktuálisak és sokakat érintőek. Az eddigi 
két előadás résztvevői — diákok, felnőttek — egyaránt érde
kesnek találták, elismerően nyilatkoztak róla. Keddenként 
vannak az előadások, érdemes a plakátokat figyelni.

Az első előadást én tartottam, hogy beinduljon a sorozat, a 
másodikat a Galgafarm egyik munkatársa. Beszámolójában 
vázolta annak a falunak a tervét, amelyet Hévízgyörkön sze
retnének kialakítani. Az egészséges életmódot folytató falut 
60 főre tervezik, sok zölddel, az élelmiszertermelést kémiai 
szerek nélkül stb. Megoldása sok problémát vet föl — létre
jötte egyelőre kérdéses.

— Április 22-e a Föld Napja. Milyen érzések kerülnek 
felszínre önben ?

— Alapjában véve optimista vagyok, de ha környezetvé
delemről beszélünk, nem tudok az lenni. Elmélyült problémá
val állunk szemben. Túlterhelt a természeti környezetünk 
károsító hatásokkal. Jelenlegi létünk ezeket a szennyeződése
ket ontja, fokozza. Mindezek gyökere a fogyasztói társada
lomban rejlik, keresendő. Autóink, tévéink, tejeszacskóink, 
milanyagflakonjaink részben gyártásukkor, használatukkor, 
illetve “eltüntetésükkor” károsítják a környezetünket. Megol
dást abban látok, hogy kényelmi szempontjainkat megtartva 
bár, de mégis visszafogjuk a fogyasztást.

— Elképzelhetőnek tartja-e Aszódon a szelektív hulladék
gyűjtést? Hogyan kezdene hozzá?

— Régi vesszőparipám a szelektív hulladékgyűjtés — látva 
a felsorolt gondokat, az ember meg tudja tenni, hogy külön 
gyi^ti a szerves anyagokat, a papírt, a műanyagot, az üveget 
stb. A problémának viszont ez csupán az egyik oldala. A 
szelekív hulladékgyűjtés beindítása sok pénzt igényel. El kell 
helyezni utcai konténereket, meg kell oldani a külön gyűjtött 
szemét elszállítását stb. A környezetvédelmi ipart fel kell 
fejleszteni, erősíteni szükséges ahhoz, hogy kezelni tudjuk a 
hulladékot.

A szelektív hulladékgyűjtést már talán az óvodában is el 
lehet kezdeni, óvónők vezetésével. Az általános iskolában 
már mindenképpen. Fontos, hogy a gyerekek értsék: mit miért 
csinálnak, s miután tettek érte, a megfelelő elismerést kapják 
is meg érte.

Terveim közé tartozik egy akció megszervezése a gimná
ziumban, de amíg nem találunk a szelektíve összegyűjtött 
hulladéknak fogadót, addig nem tudjuk beindítani. Igaz, első 
alkalommal még fogadná a Veszélyeshulladék Lerakótelep, 
de nem kampányban, hanem folyamatban gondolkodom.

— Csak röviden, biztonságosnak tartja-e a veszélyeshulla
dék tárolót?

— Biztonságosnak tartom. A talaj teherbíróképességének 
meghatározása mérnöki kompetencia és felelősség. Amit igen 
fontosnak és elengedhetetlennek tartok, az egy társadalmi 
ellenőrző szervezet létrehozása a város lakosságából. Az ő 
jelenlétük, kérdéseik az üzemeltetőt a szabályok és előírások 
precíz betartására szorítaná, amennyiben arra szükség van. Ez 
egyfajta plusz biztonságot nyújtana.

— Mi a véleménye az Aszódi Tükörről?
— Az újságot jónak tartom és szükség is van rá. Szeretném, 

ha többen írnának bele. Ha megkapom, mindig gyorsan átla
pozom, majd később elolvasom.

— Köszönöm a beszélgetést!

Asztalos Tamás

JÁNOSI JÁNOS TERVEI: 
M ély ú t — C sengey ú t
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T i s z t e l t  V í z f o g y a s z t ó k !
Az 1991. évi XXXin. törvény alap

ján a Pest megyei Vagyonátadó Bizott
ság önkormányzati közös tulajdonba 
adta a l l  települést — Túrát, Hévíz- 
györköt, Galgahévízt, Bagót, Aszódot, 
Kartalt, Domonyt, Ikladot, Galgamá- 
csát, Vácegrest, Váckisújfalut — ellátó 
Galgamenti Regionális Vízmüvet. A ví- 
ziközmil tulajdonosává váló önkor
mányzatok a vízmű üzemeltetésére és 
fenntartására megalapították a Galga
menti Víziközmű Kft.-t, bagi szék
hellyel, és ügyvezető igazgatójává Ri- 
tecz György vízellátási és csatornázási 
üzemmérnököt nevezték ki. A 100%- 
ban önkormányzati tulajdonban lévő 
Kft — 1993. február 8-án, de visszame
nőleges hatállyal —  1993. január 1-től 
átvette a közmű és működtető vagyont 
a Pest Megyei Víz- és Csatornamű Válla
lattól, és megkezde önálló működését.

Ezzel megszűnt az állami monopóli
um, mely kizárólagos jogot biztosított 
az Állami Vízmű Vállalatoknak, a mű
vek üzemeltetésére. Az önkormányza
tok és a közműveket társulati formában 
megvalósító lakosság a jövőben már 
nem lesz kiszolgáltatott szemlélője a 
vállalati érdeknek alárendelt, helyi 
problémákat semmibe vevő, csupán 
megyei vagy személyes vállalatvezetői 
szempontokat érvényesítő magatartás
nak és gyakorlatnak. A PVCSV mint 
kiüresedett szervezet a közeljövőben 
teljesen megszűnik.

így megvalósult a közmű üzemelte
tésben is elengedhetetlen átalakítás és 
egyfajta privatizáció.

Az önkormányzati tulajdonnal létre
hozott Galgamenti Víziközmű Kft. sze
mélyi állományának gerincét azok a 
helyben dolgozó, régi PVCS V-munka- 
vállalók teszik ki, akik eddig is a lakó
helyük érdekében végezték mindennapi 
munkájukat, és a vállalatvezetői ön
kénnyel szemben vívták szélmalomhar
cukat a biztonságosabb ellátásért, és 
kénytelenek voltak elviselni az állóesz
közfenntartási keretek egyre kisebb 
összege miatt bekövetkező sorozatos 
hibák elhárításával járó kellemetlensé
geket, megpróbáltatásokat. Az ő mun
kájuk eredménye, hogy területünkön 
eddig még a vízellátási szolgáltatás fo
lyamatosan biztosított volt. Az üzemel
tető kft új és a PVCSV-től átkerült régi 
dolgozóinak egyöntetű célja, hogy a 
rendkívül elhanyagolt állapotban átvett 
vízmüvet mielőbb — az anyagi lehető
séggel összhangban — felújítsák, és a 
biztonságos és folyamatos vízszolgálta
tásra alkalmassá tegyék.

Miben lesznek tapasztalhatók a vál
tozások?

1. A tulajdonos önkormányzatok ha
tározhatják meg a fenntartási kere

tösszegeket és folyamatosan elvégzen
dő munkákat. így nem fordulhat elő, 
hogy egy-egy létesítményre nem jut 
fenntartási keret, mert pl. Érd környé
kén folynak a nagy tőkeigényű fenntar
tási munkák.

2. Az értékcsökkenési leírás— amor
tizáció — éves keretösszegének terhére 
az önkormányzatok határozzák meg a 
legfontosabb felújítási munkákat, az 
egyes vezetékszakaszok szükség sze
rinti átépítését, az elhasználódott szi
vattyúk és egyéb berendezések cseréjé
nek sorrendjét. így a vállalati központ 
vagy laboratórium építése miatt nem 
maradhatnak el a helyi, üzembiztonsá
got növelő rekonstrukciók.

3. Az önkormányzat fékezheti a szol
gáltatási díjak növekedését, mert az 
üzemeltető szervezet — általuk válasz
tott vezetőjén keresztül — ellenőrzése 
alatt tarthatja a üzemeltetés és fenntar
tás költségeit, konkrét javaslatokat és 
költségcsökkentő intézkedéseket tehet
nek.

4. A vízfogyasztók ügyeit — beköté
sek, fejlesztések, bővítések — helyben 
intézzük.

A vízmérőket gyakrabban — évente 
5 alkalommal — leolvassuk és a fo
gyasztást számlázzuk, így egyenlete
sebb lesz a családok anyagi terhe, mely 
sajnos összegében egyáltalán nem elha
nyagolható ma már. Talán így elejét 
tudjuk venni a reklamációknak, de ha 
mégis probléma merül fel, azt helyben 
és gyorsan tudjuk orvosolni.

Az üzemeltető kft. tervezett intézke
dései és kérései a vízfogyasztók felé:

— Ne fordulhasson elő, hogy valaki 
mérés illetve díjfizetés nélkül fo
gyasszon vizet. Ha ez előfordul — ne 
féljünk a tényt kimondani —, lopás, 
amely büntetendő. A díjfizetés nélkül 
elfogyasztott víz termelési költségei, a 
becsületesen fizetők terheit növelik 
meg. Üzemeltető és fogyasztó közös ér
deke tehát a díjfizetés nélküli fogyasz
tás megszüntetése.

— A kft a közületi fogyasztók vízmé
rőit 2 évente, a lakossági fogyasztókét 4 
évente fogja cserélni és hitelesíteni. A 
mérőket mindenütt leplombáljuk! A 
plombák sértetlenségének biztosítása a 
fogyasztó feladata. Szándékos megron
gálása vagy eltávolítása szabálysértés, 
amely 20.000 Ft-ig teijedő pénzbírság
gal sújtható, és ismétlődés esetén több
ször is kiszabható. Ha a leolvasó, illetve 
ellenőr a plomba megsértését felfedezi, 
a vízfogyasztást a 32/1992. (XH29.) sz. 
KHVM rendeletben közölt átalány- 
mennyiségekkel számlázzuk, amely 
semmilyen címen nem csökkenthető.

— A közterületeken lévő közkutakat 
csak ott tartjuk fenn, ahol a közkút 150

méteres körzetében van vízbekötéssel 
nem rendelkező, közkút-díjat rend
szeresen fizető fogyasztó. (A közkifo
lyón fogyasztott vízátalány mennyisé
ge: 30 liter/fő naponta.)

— A nehéz anyagi helyzetben levő 
családok vízbekötési munkáinak költ
ségeire részletfizetési lehetőséget 
adunk, hogy a közkutat ha csak egy-két 
fogyasztó használja, mielőbb leszerel
hessük.

— Ha az önkormányzat az egyes csa
ládok kérelmére szociális segélyt nyújt 
a vízbekötés anyagköltségére, a kft a 
szerelési munkát díjmentesen végzi el.

— A települési érdekből fenntartott 
közkutakat mérősítjük, az ezekről elfo
gyasztott víz díját az önkormányzat vi
seli.

— Ha vízfolyást észlel, haladéktala
nul jelentse! A kft 24 órás — nonstop 
— szolgálatot működtet Bagón és Tú
rán. Munkahelyen, illetve lakáson töl
tött műszaki és szerelői ügyelet áll ké
szenlétben a hibás vezetékszakaszok 
kizárására és mielőbbi megjavítására. 
Az ügyeletesek neve, címe és telefon
száma (ha van) rendszeresen ki lesz 
függesztve a vízműtelepeken és a pol
gármesteri hivatalokban.

— Takarékoskodjon az ivóvízzel! A 
nyári csúcsidőben minden csepp feles
legesen elfolyó víz a magasabban lakók 
ivóvízhez jutását akadályozhatja meg. 
A pazarlás indokolatlanul növeli az üze
meltetés költségeit és a családok terheit.

És talán a legizgalmasabb kérdés: 
mennyi lesz a vízdíj?

A víznek —jelenleg még — hatósági 
ára van. A 32/1992. (XH29.) sz. 
KHVM rendelet határozza meg az 
egész országra, és az összes üzemelte
tőre vonatkozóan a közüzemi vízműből 
szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjat.

A PVCSV területére — az új üzemel
tetőkre is kötelezően — előírt díj 1993. 
január 1-től:
48,50 Ft/m3 + 6 % ÁFA = 51.40 Ft/m3

Ezt a díjat kell fizetni a közületi fo
gyasztóknak, akiknek a mérőit havonta, 
a tárgyhót követő hó első napjaiban le
olvassuk, a számlátpostán kiküldjük, és 
a díj átutalását kérjük a kft OTP RT 
Aszódi Fiókjánál vezetett 
217-98412/772-000662 számú egy
számlájára.

A megállapított díjat a szolgáltatónak 
a lakossági fogyasztók esetében olyan 
mértékben kell csökkentenie, amilyen 
mértékű támogatást a díj mérséklése 
céljából kap.

Állami támogatást viszont nem kap
tunk!

A kft tulajdonosai —  az önkormány
zatok — viszont amellett foglaltak ál
lást, hogy a lakossági vízdíjak 1992-höz
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képest csak a kötelezően előrt 6 %-os 
ÁFA-val növekedjenek.

A lakossági vízdíj tehát 1993. január 
1-től:
40,- Ft/m3 + 6 %  ÁFA = 42,50 Ft/m3

A kéthavonta leolvasott mérők alap
ján a vízdíjat —  igazolvánnyal ellátott 
— díjbeszedőink készpénzben szedik 
be, illetve a díj befizethető a kft házi
pénztárába.

A hatósági ár —  48,50 Ft/m3) és a 
kedvezményes lakossági vízdíj (40 
Ft/m3) közti különbözetet (8,50 Ft/m3) 
az önkormányzatok a településen elfo
gyasztott és kiszámlázott vízmennyi

ségre az üzemeltető kft-nek megelőle
gezi.

Az önkormányzatok várhatóan 1993. 
július 1-től kapják meg a vízszolgálta
tás árhatósági jogkörét. így ezen idő
ponttól kezdve, hogy mekkora lesz a 
vízdíj és milyen összegű lakossági tá
mogatásra lesz szükség, arról a telepü
lési önkormányzatok képviselőtestüle
tei dönthetnek.

A döntést az üzemeltető kft a tényle
ges termelési és elosztási költségek ki
mutatásával, és a költségtakarékosság
ra kidolgozandó, szakmailag megala
pozottjavaslataival tudja segíteni.

Az üzemeltető kft a vállalt közszol
gáltatói feladatának teljesítéséhez nem 
nélkülözeti a vízfogyasztók együttmű
ködését — a rendszeresen fizetők érde
kében —, a kisebbségben lévő jogtalan 
fogyasztók és nemfizetők leleplezésé
nek segítését, és annak megértését, 
hogy a “megörökölt” elhanyagolt álla
pot felszámolása időbe és pénzbe kerül, 
mely a kezdeti időben — amely néhány 
év is lehet — átmeneti kellemetlensége
ket, esetenként vízhiányokat okozhat.

Rttecz György 
ügyvezető igazgató

Indul az új képzési forma 
az Aszódi Petőfi Sándor Gimnáziumban

Április 5-én lezajlott a hatosztályos gimnáziumba jelentkezők 
felvételi vizsgája.

Az 59 hatodikos kisdiák először matematikából és magyarból 
írásbelizett, majd szóbeb vizsgán vett részt Magyar írásbelin 40 
pontot lehetett szerezni. A feladatok elsősorban a gyerekek helyesí
rási készségére és kreativitására kérdeztek rá. Csupán két tanulónak 
sikerült 33 pontot szereznie, a legtöbben 20— 30 pont között teljesí
tettek, és bizony szép számmal akadtak olyanok is, akiknek a pont
száma az 50 %-ot sem érte el. A matematika írásbelin szintén 40 pont 
volt az elérhető maximum. A 6 feladatot a jelentkezők 23 %-ra 
oldották meg. 30 pontnál többet csak 3 tanuló szerzett, öt jelentkező 
20—30, tizenegy 10— 20 pontot gyűjtött; harmincán 10 pont alatt 
teljesítettek, tíz gyerek 0 pontos dolgozatot írt.

A szóbeli feladat egy érdekes vers felolvasásából és a róla szóló 
beszélgetésből állt Erre a teljesítményre a vizsgabizottság 10 pontot 
adhatott.

A jelentkezők végső eredménye a felvételin szerezhető 90 és az 
általános iskolából hozható 60 pontból alakult ki.

1993. szeptember 1-től harmincötén — közöttük tizenheten aszó
diak — a többiek a Galga völgyének településein laknak — kezdhetik 
meg tanulmányaikat a Petőfi Sándor Gimnázium első hatosztályos 
évfolyamában.

Péter Sándorné

Családi sportnapok Aszódon
2. forduló

Április 3-án a gimnázium tanuszodájában került sor a cím
ben jelzett rendezvénysorozat második fordulójára. Emléke
zetes délelőttöt töltöttek el a gyerekek és felnőttek az uszodá
ban, élvezve a játék, a pancsolás, a versenyizgalmak örömét.

Az uszodai program összeállítója Nyíry Zsolt testnevelő 
tanár (Gimnázium) volt, segítői Penák Dóra (1. sz. Ált. Iskola) 
és Sánta Erzsébet (2. sz. Ált. Iskola). A résztevőkből 4 csapa
tot sikerült összeállítani (kisebb-nagyobb gyerekek, szülők). 
Díjazásra az első három helyezett került.

Az uszodai rendezvényt szponzorok nélkül nem tudtuk 
volna megvalósítani. Köszönjük Juhász Attiláné kiskereske
dőnek (könyvek, ajándéktárgyak), Juhász József kiskereske
dőnek (gyümölcs-csomag), Maros István kisvállalkozónak 
(torta) felajánlásait a díjazáshoz.

A gimnázium térítésmentesen bocsátotta rendelkezésre az 
uszodát, a kisegítésért (takarítás, fűtés) járó tiszteletdíjakat a 
Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Ház fizette.

Ismét egy szép élménnyel gazdagodtak a gyerekek, és 
biztosak vagyunk abban, hogy a felnőttek is jól szórakoztak.

Pardi Lászlóné

SZAKM UNKASOK!
Az Aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Gépé

szeti Szakközépiskola levelező tagozata értesíti a 
szakmunkásbizonyítvánnyal rendelkező fiatalo
kat, hogy az iskolánk az 1993/94. tanévben is 
megindítja a 3 éves érettségi felkészítést. A kép
zés keretén belül modem számítástechnikai is
mereteket sajátítanak el a hallgatók.

Kedvezményes lehetőségek:
— fakultatív nyelvtanulás
— uszodahasználat
— diákigazolvány alacsony keresetűeknek.

Munkanélküli fiatalok a munkaügyi irodáktól 
rendszeres tanulmányi segélyt igényelhetnek.

Jelentkezés: június 18-ig és augusztus 23-tól 
munkanapokon, nyáron szerda délelőttönként.

Kovács István 
tagozatvezető

A V ÍZ M Ű  Ü G Y ELE TI R EN D JE

Értesítjük Ö nöket, hogy 1993. március l-t<51 mnn- 
kaidőután  16.00— 22.00-igszerelőitígyeletet tartunk 
a KÖZPONTI VÍZM ŰTELEPEN (Bag, Dózsa Gy. 
u. 20. Telefon: A szód 178), 
a TÚ RÁ I VÍZM ŰTELEPEN (Túra, Hatvani út. Te
lefon; 63),
v a lam in t a SZ E N N Y V ÍZ T ISZ T ÍT Ó  TELEPEN  
(Aszód, Salakos út. Telefon: 164.).

A nap 24 órájában szem élyes és telefonon történő 
hibabejelentést fogadunk.

G algam ácsai telepünk m űködési területén (Váceg- 
res, Váckisújfalu) m unkaidőben 7.00— 16.00-ig sze
m élyesen a vízm űtelepen fogadjuk a hibabejelentést; 
az ügyeletes nevét, cím ét kiírjuk a vízműgépház ajta
jára, m unkaidő után nála tehetőbejelentés.

M árcius 1 -tői lakáson tartott műszaki ügyeleti szol
gálatot is bevezettünk, m elynek telefonszáma: 
0 6 (6 0 )4 3 — 156.

Galgamenti Víziközmű Kft
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N YU G ALM ATTÖ BB MEGÉRTÉST 
ÉS RENDET KÍVÁN A  VÁROS!

Zaklatott és nyugtalan a város közérzete és mindezért nem 
a város lakói a felelősek. Amennyiben az Önkormányzatban 
nincs megfelelő összhang, egyetértés, az súlyosan kihat a 
város közhangulatára is. Ezt a jelenlegi rossz hangulatot csak 
fokozzák a lakakosság tájékoztatása és megkérdezése nélküli 
események. Ilyen a veszélyeshulladék-telep eladása, amely 
szintén a lakosság tudta nélkül történt, ugyanúgy, mint a 
megépítése. Igaz, vannak, akik jutatlmat kaptak ezért. Még a 
tanácsi rendszerben kivitték ugyan a tanácstagokat a telep 
megtekintésére, akik a megtekintés után úgy nyilatkoztak, 
hogy nem is veszélyes. De vajon honnét állapítja meg ezt egy 
hozzá nem értő ember, és akkor miért is hívják veszélyeshul
ladék lerakótelepnek, amennyiben nem veszélyes? El kellene 
nevezni birkatelepnek, mert az jobban illene rá, amennyiben 
valóban nem veszélyes. Pedig nagyon is veszélyes és nem 
biztonságos. A világon eddig katasztrófákat okozott atomerő
művekre is azt mondták, hogy nem veszélyesek, és bizton
ságosak. Emlékezzünk csak Csemobilra, hisz róla is azt 
mondták, hogy nem veszélyes és biztonságos, és mégis máig 
is ható katasztrófát okozott!

Itt, a Galga mentén még 100 vagy 1000 év múlva is akarnak 
enberek élni, de biztonságban. De hogy érezzék magukat 
biztonságban egy ilyen veszélyes telep mellett? Mi fog tör
ténni akkor, ha az érintett községek lakói éppen a biztonságuk 
érdekében eltorlaszolják az odavezető utat?

Tisztelt Képviselő Urak!
Az Aszódi Tükörben megjelenő “Képviselői portré”-ban 

Önök valamennyien a Város szolgálatát hangsúlyozzák. Ké
rem, merjenek már felelősséget is vállalni a Városért, a Város 
lakosságáért, és merjenek nemet is mondani, amennyiben 
lelkiismeretűk úgy diktálja. Mertek volna nemet mondani a 
veszélyeshulladék telepre is, és most merjenek nemet mon
dani a 2. számú iskola eladására is. Azt az iskolát a Honvédség 
és az Ddadi Ipari Műszergyár mellett a szülők, sőt az akkor 
még iskolás gyermekek építették. Megvannak még azok a 
megsárgult emléklapok, amelyeket a szülők kaptak az iskola 
építésében végzett munkájukért. így meg kell cáfolnom azon 
képviselő urakat, kik arra hivatkoznak, hogy az építésben a 
szülők nem vettek részt. Sajnos, a gyermekneveléssel foglal
kozó képivselőink sem mernek most nemet mondani. Vajon 
ki fogja vállalni a felelősséget azokért a gyermekekért, akik
nek a Hunyadi, a Rákóczi vagy a Honvéd utcából kellene 
majd az 1. sz. iskolábajámi? Miért akarnak gyermektragédiá
kat előidézni? Gondoljanak csak arra, amennyiben Pörböly 
község visszakapta volna az iskoláját, most a szülők mellett 
nem kellene az egész községnek gyászolnia a l l  ártatlanul 
meghalt iskolás gyermekeiket. Hol van itt a képviselő urak 
felelőssége? Mi képviselőket választottunk, és a megszava
zott hatalommal felelősséget is kaptak, nemcsak uralkodói 
címet. A jövő választáskor számot kell adni, hogy éltek a 
bizalommal, vagy visszaéltek azzal.

A TÜKÖR februári számában “A tizenharmadik Te magad 
légy!” Asztalos Tamás teljesen más témájú cikkében azt úja 
a jelenlegi vezetésről (kivonatosan közlöm): “...viszont egye
nesen szociálpolitikai érzékenységük, emberségük, anya- és 
gyermektiszteletük meglétét kérdőjelezi meg előttem.”

A 2. sz. Iskola eladásának, megszüntetésének még csak a 
gondolatára is alkalmazható ezen megállapítás.

Úgy látszik, a pénz még az embernél is fontosabb, hisz az 
iskola eladásáról már csak akkor tájékoztatták a pedagóguso
kat és a várost, amikor már probléma volt, amikor már látták, 
hogy nem fog ellenállás nélkül megvalósulni az elgondolá
suk. Igaz, ezt már megszokhattuk, hogy a lakosságot minden
kor csak utólagosan tájékoztatják olyan kérdésekről vagy 
intézkedésekről is, mely az egész várost érinti.

Hajlamosak vagyunk arra, hogy mindezért egyedül a város 
polgármesterét hibáztassuk. Igaz, ő az elsőszámú vezető, de

véleményem szerint nagyon rossz tanácsadókat választott a 
Polgármester Úr, úgy a képviselőtestületen belül mint azon 
kívül.

Tisztelt Képviselő Urak!
Önök hány darab téglát tisztítottak meg, hány vödör maltert 

kevertek az iskola építéséhez? Mert sokszáz szülő ezt tette. 
Inkább emlékeznének azokra a kiváló szakemberekre, vízve
zetékszerelőkre, asztalosokra, kőmívesekre, mint Zdenkó Já
nos, Varga Mihály, Németh Pál, akik megszámlálhatatlan 
órákat dolgoztak az iskola építésén még akkor is, amikor már 
a tantermekben tanítás volt, de ők még kívül tataroztak. 
Hosszú évek múltán is tiszteletet érdemel az iskola első igaz
gatója, Dr. Asztalos István, az iskola építésének fő szervezője, 
Bank László, a Honvédség akkori parancsnoka, vagy éppen 
Bokodi Árpád, aki az Ikladi Ipari Műszergyár részéről a 
vasipari munkálatokat irányította.

Miért nem találnak más épületet? Ott van a volt szovjet 
laktanya, ott van az Ikladi Ipari Műszergyár volt óvodája és 
bölcsődéje. Miért egy kész iskolát kívánnak megszüntetni? 
Miért akarnak mindent eladni és megszüntetni? Mit fognak 
hagyni a következő önkormányzatnak?

Azon dolgozzanak inkább, hogy ez a szembeállás, ami a 
jelenben van az önkormányzat és a lakosság között, mielőbb 
megszűnjön, mert ilyen feszültségek között nem élhet egy 
város lakossága.

id. Dancs Antal, 
aki gyermekeivel együtt vett részt 

az iskola építésén, 
és jogot formál arra, 

hogy unokája is ebben az iskolában tanuljon.

SZÓRÓDÓ  M O ZAIK O K
A Kondoros téren, az ABC előtt tábla tiltja az árusítást. 

Ennek ellenére minden nap fekete árusok kínálják portékái
kat. Kapható itt a szelepes pingponglabdától kezdve a vízpo
rig, a spriccelős kacsától a gőzbalonig minden. Amellett, hogy 
bóvlit árusítanak, komoly károkat is okoznak. Míg a helyi 
kereskedők bérleti díj fejében, adózva, a minőség emelésével 
próbálják kiszolgálni vásárlóikat, addig ezek az emberek a 
törvényt áthágva Ázsiát csinálnak a város egyik, egyébként 
szégyenfoltjának is nevezhető terén. Jó lenne, ha az ille
tékesek végre megtennék a szükséges lépéseket!

A.T.

ORSZÁGOS
ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 

ASZÓDON:

Május 15. 
Augusztus 21. 

Október 16. 
November 20.

Városi Könyvtár nyitvatartása

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 egy évre: felnőtteknek 60 Ft

nyugdíjasoknak, diákoknak 20 Ft
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RÁCSOT VAGY ÉLETET
—  hogyan tiltható lel a rácsos ahlak 

életbiztosításra

í.' N̂ lutfó este a Sára vcndcclőbcn iildö^cltcm. Kdlc- 
nii'scii halk zene s/.ólt, csöndben duruzsoltak a vendegek, 
miközben a yimna/iumha érkezett frunciaors/úgi tanárok 
dallamos ítészedét hallgattam. Kovács 1‘etelt es feleseget 
variam, akik eg\ l^ell érdekes történetet meséltek el.

Az étterem megnv itásakor egv komplex biztosítást k<>- 
hittek az Állami Biztosítóval. A Hungária Biztosító helvi 
fiókjának munkatársa javaslatára viszont rövidesen út
in limitek az Állami Biztosítótól a Hungária Bi/tosí- 
tólioz. A rábeszélésnek engedtek. Mejj is kötötték az ú j 
szerzéídést, inelv eléíírásainak rendszeresen eledet tettek. 
I olv amatosan fizették a biztosítási díjat.

IÖÖ2 n v arán a lielv i link munkatársa be jelentette, Itngv 
a biztosítási díj betörésbiztosítási részét a tízszeresére 
emelik. A tulajdonosok értetlenül álltak a túlzottnak tar
tott emelés elolt, hiszen addig semmiféle probléma — 
betörés, tűz stb. — nem történt. A szóbeli felszólítást nem 
is vették figyelembe, kérték a biztosítási szakembert, hi
vatalosan értesítsék őket. láz nem történt meg, ellenben 
Iöö.f februárjában már nemcsak tízszeres dí j fizetésére 
szólították fel a vendéglő tula jdonosait, hanem megszab
ták, hogy az ablakokat és ajtókat ráccsal tegyék bizton
ságossá. A biztosítél munkatársa nem fordított figyelmet 
a vendéglő korszerű' biztonságtechnikai felszereltsége 
meglétére. Természetesen mindez szóban történt. Kgv 
esetben tudott volna a biztosítási szakember eltekinteni a 
rácstól — ami, jegyezzük meg, igen esztétikus kiilséít 
kölcsönzött volna az egyre szebbé formálódó étterein és 
környezete számára —, ha a tulajdonosok nagy értékű 
életbiztosítást kötnek, lé furcsa “árukapcsolás”, s maya az 
eljárás is felháborította Kovács Pétert és feleségét, így 
március 2-án szerzéídést kötöttek a Providenciával. í zt 
követőén a Hungária Biztosító április I-én felbontotta a 
szerzéídést.

Kovács Péter az inflációt követéi áremelést megérti, 
viszont nem érti. miért lehet egyoldalúan ilyen mértékéi 
emelést eszközölni, és hogyan képzelhető el a rács egy 
életbiztosítás “árukapcsolása” !

lés az eset nem egyedi. A.T.

M é g is  c s a k  m e g m o s o ly o g ta tó !

1992. január 30-i keltezéssel a város jegyzőjének aláírásá
val előre stencilezett határozatot kaptam, melynek ügyin
tézője Huszámé, hogy 1992. évre 2000 Ft kommunális adót 
vagyok köteles fizetni. Igaz, külön értesítésen szerepelt, 
hogy amennyiben az ingatlan előtti részt folyamatosan 
rendben tartom, valamint a lakás külső állapotát is, akkor 
a 19/1991. sz. Önkormányzati rendelet 5. § 2. bek. szerint 
1993. évre a fenti öszeg 25 %-át kell fizetnem. Ugyanilyen 
előre stencilezett és hasonló szövegű határozatot kapott a 
város valamennyi lakója, kiket a kommunális adó megfize
tésére köteleztek.

A Polgármesteri Hivatal alkalmazott is egy tisztaságfele
lőst a városban, akinek azonban több munkát adott a lakó
telepi garázsok tulajdonosainak a megállapítása, mint a 
tisztaság ellenőrzése. E határozat végrehajtása már eleve 
lehetetlen volt, hisz egy háromemeletes lakóépületet, annak 
külső állapotát a benne lakók nem is kötelesek rendben 
tartani, de erre nem is képesek.

1993. január 30-i dátummal, tehát pontosan egy évre rá, 
ugyancsak a város jegyzőjének aláírásával, ügyintéző szin
tén Huszámé, ismét kaptam egy határozatot, melyben köz
ük, hogy a 104/1992. számú határozatot végrehajtottam, 
tehát a lakás külső állapotát és az ingatlan előtti közterületet 
folyamatosan és igazolhatóan rendben tartottam, így az 
1993-as évben 500 Ft kommunális adót vagyok köteles 
fizetni.

Ugyanilyen határozatot kapott mindenki, az is, aki a saját 
szemetét sem volt hajlandó eltakarítani, de az is, aki való
ban sokat tett azért, hogy a lakóépülete körül rend és tisz
taság legyen, de ezek a személyek mindezt az adó csökken
tése nélkül is megtették volna, ugyanúgy, mint ahogy sok 
éven át megtették.

Amennyiben ezen határozat megfelelne a valóságnak, 
akkor Aszód Magyarország legtisztább virágvárosa lenne. 
Most azok mosolyognak, akik egy percet sem szántak arra, 
hogy a lakóépületük körül rend legyen, mert ezt a munkát 
lealacsonyítónak tartják. Mosolyoghatnak is, hisz az adó- 
kedvezményt ők is megkapták.

Mi pedig a határozat szövegezésén mosolygunk.

Aszód, 1993. április 9.

Id. Dancs Antal 
Aszód, Falujárók u. 5/5.



HIRDETÉS

G o lg o
sport- és szöbadídő-ruhdza*

TAVASZI AMNMIAI

FÉRFIAK RÉSZÉRE NŐK RÉSZÉRE
alkalmi öltönyök 5790 — 7800 Ft kosztümök 3890 — 4950 Ft
szövet zakók 3900 — 6100 Ft alkalmi blúzok 1990 — 2400 Ft
szövet nadrágok 1790— 1890 Ft szoknyák 1100 — 1800 Ft
vászonzakók 1590— 1750 Ft alkalmi ruhák 2400 — 4000 Ft
vászonnadrágok 1100— 1250 Ft alkalmi
mintás selyemingek 1400— 1790 Ft szövetnadrágok 1490 — 1950 Ft
nyakkendők 170 — 890 Ft Triumpf fehérneműk

GYERMEKRUHÁK 116--158 MÉRET KÖZÖn

lányka kiskosztümök 2590 — 3250 Ft fiú öltönyök 2650 — 3290 Ft
selyem, madeirás. fiú zakók 1800 — 2190 Ft
csíkos blúzok 590 — 890 Ft fiú nadrágok 850 — 1100 Ft
pamut talpas nadrágok 350 — 690 Ft fiú alkalmi ingek 590--790 Ft
lányka strech nadrágok 350 — 650 Ft

GYERMEK FARMER NADRÁGOK
címkés 910 — 1390 Ft
hímzett 1050—1550 Ft
színes 910— 1390 Ft
bébi farmer 850 Ft

ezenkívül szabadidoruh ak több színben
— bébitől felnőtt méretig 790 — 1990 Ft 
valamint kötött pulóverek,

rövid ujjú pólók 
harisnyanadrágok, zoknik, 

pamut fiú kardigánok 
lányka hosszított pólók

nagy választékban.

Szeretettel várjuk Vásárlóinkat!

Felelős kiadó: Gerlach G. Komélné 
Felelős szerkesztő: Asztalos Tamás 

Szedés, töredelés: Gyürky Im réné (Petőfi M úzeum) 
Engedélyszám: lll/PHF/279/1989.

Készült a  Typovent Kft. 
nyom dájában

LAPZÁRTA: MÁJUS 1 5 .
(kivételesen,

a  Gyermeknapra való tekintettel)



SZENZA C IO !!!

ASZÓDIAKNAK — ASZÓDIAKÉRT

Kivételes utazási lehetőség nyílt egyetlen alkalomra, hogy önköltséges 
áron az aszódi gyerekek is eljuthassanak minden gyerek nagy álmának

"Meseország Fővárosába",

EURO-DISNEYLAND-be 

P árizs  —  E u ro -D is n e y la n d
Utazással 5 nap (június 13 — 18.)
Utazás: BOVA luxus autóbusszal 

(TV, videó, légkondiconálás, minibár, mosdó, toalett)
Útvonal: Aszód —  Bécs — München — Stuttgart — Reims — Párizs

Elhelyezés:
Hotel L'Escale

3 éjszaka reggelivel, 2—3 ágyas, zuhanyozós + WC, színes tv, telefonos szobákban.
Biztosítás: Egyénileg kötendő.

Indulás: június 13. 9.30 Aszód, Kondoros tér.

PROGRAM:
Útban Párizs felé a reimsi katedrális megtekintése. 
Egésznapos városnézés Párizsban, belépők nélkül, 

helyi idegenvezetővel, magyar nyelven.
Egésznapos tartózkodás Disneylandben.

Útban hazafelé vásárlási lehetőség Bécsben, a HUM A áruházban. 

Részvételi díj: 15.950,— Ft/fö aszódiaknak,
17.950,- Ft/fö nem aszódi lakosoknak.

A  részvételi díj egyösszegben fizetendő, legkésőbb május 12-ig.
Költőpénz: 6.400,- Ft/fő.

A  nagy érdeklődésre való tekintettel természetesen az 
aszódi lakosok elsőbbséget élveznek a jelentkezéskor.
Azonban sorrendet tartunk, mivel csak 40 fő utazhat.

Jelentkezés:
Székfi Lászlónál 

(2170 Aszód, Berek u. 10.)
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EGY ASZÓDI AZ ASZÓDIAKÉRT
Fantasztikus kedvezmény személyenként!

Úgy vélem, mely szerint egy fecske nem 
csinál nyarat, Székfi László vállalkozó 
esetében ez téves taralmú, hiszen a leg
utóbbi számunkban felajánlott rendhagyó 
hirdetési ajánlatunkra rendhagyó ajánlat
tal jelentkezett, amivel remélhetőleg aszó
di és Aszód környéki lakosoknak varázsol 
majd igazi nyári melegséget a szívébe-lel- 
kébe.

Tagadná-e valaki közülünk, hogy ne vá
gyott volna már családjával együtt a Walt 
Dysney által megálmodott, s megterem
tett mesevilágba? Ugye kevesen tagadnák 
ezt? Ám ennek a határtalan messzeségnek 
az amerikai csodája bizonyára hamar el
tűnt a valóságban, de leginkább a szűkre 
szabott anyagi lehetőségeink korlátái kö
zött. A játszás és a földi csodákra vágyás 
öröme azonban nem ismer határokat, leg
alábbis ami a kontinenseket illeti, hiszen 
az említett csodabirodalom immár a jó 
öreg kontinensünk legnyugatibbnak szá
mító országába, Franciaországba is kiter
jesztette fennhatóságát. Valóságos mása
ként az eredetinek, ott székel Párizs mel
lett az Euro-Disneyland. Kapuival felénk 
(is) nyitottan, hogy ne csak a képzeletben, 
hanem a valóságban is végre polgárai le
hessünk.

De vajon, milyen a Meseország főváro
sa? —  kérdezték már többen Székfi Lász
lótól, aki utazási vállalkozó, nemcsak sző
kébb pátriánkban, de Európa csaknem 
minden országában is.

—  Egy szóval válaszolva: csodálatos! 
Egyébként az elmúlt héten voltam kint 
Disneylanden. Már akkor és ott elhatároz
tam, hogy megszervezek egy utat az aszó
diaknak önköltségesen, rezsiáron.

Az elképzelésem megvalósításához 
hozzájárult még az is, hogy igen kedvező 
áron sikerült szereznem szállodai férőhe
lyeket is a Hotel L ’Escaleben. Kell-e kü
lön mondanom, hogy az általam megálla
pított részvételi díj 6000 forinttal olcsóbb, 
mint annak az IBUSZ-irodának az ára, 
amellyel dolgozom?

Bizonyára Aszódon is sok olyan család 
van, akik szeretnének eljutni Disneyland- 
be, de tudva, hogy Franciaország a világ 
egyik legdrágább országa, a várható költ
ségektől visszariadva lemondanak e cso
dálatos útról. Országról beszéltem, s nem  
Párizsról! Ott ugyanis az árak az égig  
szöknek. A szállodai szobák szinte megfi
zethetetlenek. De nem az énáltalam aján
lott szobák, amelyek az utasaim részére 
szinte már exluzív körülmények között 
kínálják szolgáltatásaikat —  forintért!

Az előbbiekben megnevezett hotel Pá
rizs zöldövezetében van, az Orly repülőtér 
mellett. Az éjszakai zajártalmaktól nem  
kell tartaniuk az ottani szállóvendégek
nek, mert este fél 11-től reggel fél 6 óráig 
szigorú fel- és leszállási tilalom van.

Persze nem az a lényeg az egészben, 
hanem az, hogy aszódi vagyok, s már min
denféleképpen szerettem volna egyszer 
valamilyen utat szervezni az aszódiaknak.

Hangsúlyozni kívánom: tudom, hogy ez 
nem a legolcsóbb út, de ettől olcsóbban 
ma nem lehet Disneylandbe utazni Ma
gyarországról. Főleg ilyen körülmények 
között —  s itt gondolok az autóbuszra és 
az említett szálláshelyre is.

—Aki —


