
1993. MÁJUS 
V. évfolyam 5.

ASZÓD VÁROS HAVILAPJA______________________________________ 20,-Ft

MEGJELENIK MINDEN HÓNAP UTOLSÓ HETÉBEN

Demse Mártonná:
F É L E L E M  É S  B É K E

A kisfiam  kivágott tíz szót az újságból 
és so rb a ra k ta  — csak  úgy ösztönösen.
U tána  m egpróbálta  so rba  rendezni 
valahogy így:
h áb o rú  — k a to n a  — fegyver — 
anya — sír — gyerek — Nem!
Mire a végét m egértette  volna, 
m ellette egy fontoskodó felnőtt 
nagyot c sap o tt az asztalra!
— Mit keres i tt  ez a  gyermek?!
A bban a p illan a tb an
ú jra  egyen ruhába  b ú jt a  Világbéke.

-------------— ----------- — — — v

Programok
1. sz. Á ltalános Iskola

9. Alsó tagozatos osztályozó értekezlet
10. Felső tagozatos osztályozó értekezlet
11. Délelőtt a 8. osztályosok vidám ballagása,

látogatása a város gyermekintézményeiben 
17.00: BALLAGÁS

16.17.00: Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás

2. sz. Á ltalános Iskola
2. Tanulmányi kirándulások
4. Köszöntő Pedagógusnap alkalmából
6. Diákszínház bérleti előadása: Gödöllő
9. Osztályozó értekezlet

11. Vidám ballagás
KÖK nap (Kamasz Önkormányzat)

12. BALLAGÁS és TANÉVZÁRÓ
17. Tanévzáró értekezlet

Vécsey Károly H elyőrségi É s Városi M űvelődési Ház
3. 15.00: Városi Nyugdíjas Klub összejövetele
5. Gimnáziumi osztálytalálkozó 
8. 10.00: Nyári szezonális cipővásár

10. 18.00: Az Állami Zeneiskola évzáró hangversenye 
10— 11. Ruhavásár
11. 20.00: BLUESTÉLY

Fellép: TÉR—IDŐ Együttes 
Belépő: 100,- Ft

12. 7.00: Szakács- és vendéglátóipari üzletvezetői
tanfolyam szakvizsgája

L A PO Z Z O N  BELE!

Az Ön legjobb lapja nyáron is az

A S Z Ó D I  T Ü K Ö R

r
A TARTALOMBÓL:

2. o. A Veszélyeshulladék Lerakótelep története
3. o. Aszódi diákok sikerei 

4-7.0. Önkormányzati hírek 
8-9.o. Aszód - Obemburg
l l . o .  Hentschel Antal kiállítása 
12. o. Frajna Miklós gimnáziumi igazgató 

ünnepi beszéde
14. o. Májusi riport: Bánfai László 

16-17. o. Közvélemény ’93 Klub 
20. o. Felhívások

Betét: REKLÁM

SZÉP ASZÓDI HÁZAK: Rákóczi utca 40.

FOTÓ: Akt



A S ZÓ D I

MÚLTRÓL A MÁNAK
A FYRUS Környezetvédő Szolgáltató Kft 

aszód-galgamácsai veszelyeshulladék lerakójának története

1984
AZ ÁTB 502284. sz. határozata alapján:
— Az IpM és az OKTH felelőssége mellett az országban 

három égetőmii, hat lerakó, megyénként egy átmeneti tároló 
létesítendő a meglévő 111. folyamatosan keletkező veszélyes
hulladékok ártalmatlanítása céljából.

— A megvalósítást a dorogi égetőművel és az aszódi lerakó
val kell kezdeni. Az aszódi veszélyeshulladék lerakó Budapest 
és Pest megye veszélyeshulladékainak lerakását szolgálja. Tel
jes kapacitása 300.000 m3.

1984
— A Gödöllői Járási Hivatal a területfelhasználási engedélyt 

megadta.
1985
— augusztus: Az IpM és az OKTH többszöri, hatóságokkal 

történt egyeztetés és tervmódosítás után a beruházási program- 
javaslatot jóváhagyta.

—  szeptember: A hulladék lerakókra kiírt pályázat alapján 
az IpM és az OKTH több pályázó közül a FÖLDGÉP Általános 
Mélyépítő Vállalat (FÖLDGÉP ÁMV) ajánlatát fogadta el, és 
megbízta az országos veszélyeshulladék lerakó és átmeneti 
tároló hálózat gesztori, beruházói, kivitelezői és üzemeltetői 
feladatainak ellátásával. Felkérte, hogy hozzon létre leányvál
lalatot ezen feladatok ellátására.

1986
— január 1: A FÖLDGÉP ÁMV megalapította a “FÖLD

GÉP Környezetvédő Szolgáltató Leányvállalatot: ”FKSZV".
— július 9: A telep építési és vízjogi létesítési engedélyét a 

MÉLYÉPTERV tervdokumentációja alapján az FKSZV a Gö
döllői Városi Tanács V.B. Műszaki Osztályától valamint a 
KDV VIZIG-től megkérte.

— augusztus 25: A Gödöllői Városi Tanács Műszaki Osz
tálya az I. fokú építési hatósági jogkört a Galgamácsai Tanács 
V.B.-re ruházta.

— szeptember 24: A Galgamácsai Községi Tanács V.B. a 
telep építési engedélyét az érintett szakhatóságok véleménye 
alapján kiadta.

— Sajtótájékoztató és teleplátogatás az érintett települések 
vezetőinek, lakosságának, a tárcák illetékes vezetőinek bevo
násával.

— július—augusztus: Megállapodás a tulajdonosokkal, ke
zelőkkel (Galgamácsai Tanács, Galgamácsai Tsz, Budavidéki 
Erdőgazdaság, Honvédség) a kezelői jog átadásáról ill. az 
adásvételről.

— Az állami támogatási és hitelszerződés megkötése.
— Fővállalkozási szerződés megkötése a FÖLDGÉP-pel a 

létesítmény megvalósítására.
—  december — 1988. november: Kivitelezés
1987
— A Társadalmi Ellenőrző Bizottság (TEB) megalakulása. 

Ezen időponttól folyamatosan tevékenykedik.
—  április: Környezetvédelmi hatásvizsgálatot rendelt az 

FKVSZ a Környezetvédelmi Intézettől (KVI), amely Galgamá- 
csa, Aszód (Iklad akkor Aszódhoz tartozott) és Kartal térségére 
terjedt ki.

1988
— Az érintett tárcák (IpM, EüM, KVM mint az OKTH 

jogutódja), a TEB, az I. fokú hatóságok bevonásával többszöri 
egyeztetés után meghatározták az ún. “0M szint mérés temati
káját és időtartamát (1 év).

— Az FKSZV megrendelte a “0M szint mérést a Fővárosi 
KÖJÁL-tói.

— Lakossági fórum az aszódi gimnáziumban a sajtó, a tv 
jelenlétével.

— A műszaki átadás-átvételi, valamint próbaüzem megkez
dési eljárás előtt a telep bemutatása a környék lakosságának, 
sajtótájékoztató.

— október 6: A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdé
se.

— november 8: Próbaüzemi eljárás megkezdése.
1989
— január: A “0M-szint mérés jelentésének elkészítése, ki

értékelése.
— március: A “0M-szint mérés alapján az üzem közbeni 

folyamatos mérések megrendelése.
— május 15: A műszaki átadás-átvételi, a próbaüzemi 

eljárás befejezése, az aszód-galgamácsai veszélyeshulladék 
lerakótelep üzembe helyezése.

— július 1-tól folyamatosan: Az üzemközbeni folyamatos 
mérések elvégzése.

1990
— augusztus: Az aszód-galgamácsai telep hulladékgyűjtési 

hatáskörének kiterjesztése az egész országra.
— október 2: Á Galgamácsai Tanács V.B. a használatba

vételi engedélyt megadta.
1991
— A lerakó telepről készített videó- ill. szöveges tájékoztató 

anyag bekerül az ENSZ környezetvédelmi tananyagába.
— július 1: A privatizáció során az FKSZV átalakult korlá

tolt felelősségű társasággá. Új neve: PYRUS Környezetvédő 
Szolgáltató KFt.

— július 15: A Környezetvédelmi Világközpont (New 
York) független szakértőjének vizsgálata a lerakótelepen. A 
vizsgálatok eredményét külön szakvélemény foglalja össze.

— augusztus: Az ipari és kereskedelmi miniszter felhívá
sára tanulmány készült a telep telekhatáron belüli lerakási 
kapacitásának 700.000 m3-re történő emelésére.

— november 25: A környező települések és a PYRUS 
lerakótelepe együttesen elnyerik az “Ipar a környezetért” ala
pítvány kollektíváknak szóló Aranyérmét.

1992
— január: PYRUS a Nemzetközi Hulladékszövetség (IS- 

WA) tagja lesz, és egyben Magyarország képviselője a szövet
ség Veszélyeshulladék Munkacsoportjában.

— június 5: A környezetvédelmi miniszter kitüntetése a 
PYRUS lerakótelepének nemzetközi szintű üzemeltetéséért

— december 17: A PYRUS Kft. “Aszód—Galgamácsa— 
Iklad környezetvédelmének Javításáért” Alapítványának nyil
vántartásba vétele a Pest megyei Bíróságnál.

1993
— január 15: Az Állami Vagyonügynökség és az osztrák 

PORR cég aláírták a FÖLDGÉP Rt. — mint a PYRUS Kft. 
tulajdonosának — állami tulajdonban lévő részvényeinek 
megvásárlásáról szóló szerződést. A külföldi cég maradékta
lanul vállalta a magyar fél lerakóteleppel kapcsolatos garan
cia-feltételeit. A szerződés kötelezi vásárlót 200 mFt-os elkü
lönített alap nyitására, mely az érintett 3 település korábbi 
közös kompenzációs igényének fedezetéül szolgál.

Budapest, 1993. március 16.



TÜKÖ R 3

JÁ N O SI JÁ N O S TERVE: 
M isko lczy  köz — Já tsz ó té r sa ro k

A s z ó d i  d i a k o k  s i k e r e i
A Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola tanulóinak kiemelkedő versenyeredményeiről

Cikkünk példája lehet annak, hogy a 
jó hír is jelenthet szenzációt. Az elmúlt 
hetekben ilyen mondatok szűrődtek ki a 
folyosói és tantermi beszélgetések zsi
vajából: Hallottad, hogy Bán Zoli beju
tott a legjobb 12 közé, az osztrákokkal 
versenyző magyar csapatba? Vagy: 
Kecskeméten arattunk, az első és har
madik helyet is elhoztuk! így, töb
besszám első személyben, hiszen szíve
sen sajátunknak érezzük az iskolánkat 
és Aszódot képviselő társaink sikerét, 
büszkék vagyunk rájuk.

A tanulmányi versenyek hősei így 
számoltak be útjukról:

— Az iskola német Országos Közép
iskolai Tanulmányi Vesenyről jutottunk 
tovább a területi döntőre. A házi verse
nyen tesztet kellett kitöltenünk és egy 
fogalmazást kellett írnunk, amelyeknek 
a pontértékét a területi versenyen beszá
mították — kezdi a beszámolót Németh 
Norbert 4. c osztályos tanuló.

— Hol és hogyan zajlott le a területi 
döntő?

— Kecskeméten, február végén a Du
na—Tisza-köze és a Tiszántúl 22 diákja 
mérte össze német-tudását — folytatja 
Zsidai László 4. c osztályos tanuló. Itt 
egy magnóról leforgatott szöveg értése 
volt az első feladat, amit egy “Non Lec- 
tum” feladat követett.

— Kifejtenéd ezt, hogy pontosan mit 
jelent?

— Egy idegennyelvű szöveg memo
rizálásából, visszamondásából és a szö

veggel kapcsolatos nyelvtani feladatok 
megoldásából álló kérdéstípus. Ezen kí
vül volt még egy memoriter feladat, ami 
egy előre megtanult szöveg elmondása 
volt, itt elsősorban a kiejtést vizsgálták.

— Milyen eredményt értetek el?
—  Laci első lett — mondja Németh 

Norbert — én pedig harmadik helyezést 
értem el.

— Innen — gondolom — már egye
nesen az országos döntőbe vezetett az 
utatok. Erről mondjatok még egy pár 
gondolatot!

— A feladatok hasonlóak voltak — 
mondja Zsidai László —, csak nehezeb
bek. Április 15-én került sor az országos 
döntőre, ahova az egész országból 24 
tanuló jutott be.

— Eredmények?
— Norbi 20. - folytatja Zsidai László 

—, én pedig 14. lettem.
— íü  volt a felkészítő tanárotok?
— Gál Tibor tanár úr, akinek ezúton 

is szeretnénk köszönetét mondani, mert 
nagyon sokat segített a felkészülésben.

— Miből állt ez a felkészülés?
— Szinte a teljes tavaszi szünetünket 

felemésztette, hiszen napi 3 órát gyako
roltunk Gál tanár úrral, és ezen kívül 
még otthon is komolyan készültünk.

— Nagyon köszönöm. Most pedig 
Bán Zoltánhoz fordulok, aki az Orszá
gos Szakmai Tanulmányi Versenyen és 
a Nemzetközi Szakmai Tanulmányi 
Versenyen ért el jelentős eredményeket. 
Kezdjük talán az elsővel!

— Az OSZTV elődöntője Budapes
ten volt. A versenyen gépgyártástechno
lógus szakon indultam, és harmadik he
lyezést értem el. így továbbjutottam a 
Békéscsabán április 13— 16-án megren
dezett országos döntőbe. A döntő két fő 
részből állt: gyakorlati részből, amely 
egy mérésből és egy igen nehéz munka
darab elkészítéséből tevődött össze. Az 
elméleti részben szóbeli és írásbeli fel
adatok voltak.

— Milyen eredményt értél el, és kik
nek köszönheted ezt?

— Negyedik helyezett lettem, ezzel 
felvételt nyertem a Műszaki Egyetemre. 
Felkészítő tanáraim Frajna Miklósné és 
Kovács Ferenc voltak.

— Úgy tudom, folytattad a verseny
zést.

— Bejutottam az Ausztriában meg
rendezett nemzetközi fordulóra, ahol 
rajtamkívül 11 magyar indult. A felada
tok hasonlóak voltak, csak azért volt 
nehezebb, mert olyan gépekkel kellett 
dolgoznunk, amilyeneket még sohasem 
használtunk. Szóbeli itt nem volt. Har
madik helyezést értem el, ezzel egyhe
tes olaszországi utat nyertem.

— Mégegyszer gratulálok mindnyá
jatoknak és sok sikert kívánok a közeli 
érettségire!

Szigeti Péter
2. b osztályos tanuló
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Ö N K O R M Á N Y ZA TI H ÍR E K
Az Aszód Városi Önkormányzat Képviselőtestülete április hónapban három testületi ülést tartott, 

melyen az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:

1993. április 6.

1. napirendi pontként a Családsegítő 
Központ létrehozásának lehetőségét vi
tatta meg a testület, melyre az alábbi 
határozatát hozta:

A Képviselőtestület a Családsegítő 
Szolgálat Intézményének létrehozását 
pénzügyi forrás hiánya miatt 1993-94. 
évben nem indítja be. A testület utasítja 
a Polgármestert, hogy a Polgármesteri 
Hivatal népjóléti feladatainak ellátására 
magasabb presztizső közmunkás beállí
tásáról gondoskodjon. Vegye fel a kap
csolatot a Magyar Honvédség illetékes 
vezetőivel az alternatív katonai szolgá
latot teljesítők szociális munkásként tör
ténő beállításának érdekében, az Idősek 
Napköziotthonának Intézményhálózat 
keretén belül gondoskodjon a szociális 
családsegítés kiépítéséről.

2. napirendi pontként az önkormány
zati bérlakások elidegenítésével kap
csolatos előterjesztést tárgyalta a testü
let. Az előterjesztésre az alábbi határo
zatot hozta:

Aszód Város Képviselőtestülete 
visszavonja a 40/1993. március 23-i ha
tározatát, melyben a bérlakások értéke
sítését felfüggesztette.

Figyelemmel a Pannon-Inveszt Épí
tési Szervező és Értékesítő Betéti Társa
ság jelentésére és értékmegállapítására, 
felhatalmazza, hogy a próbavásárlásra 
kijelölt Pesti út 6. sz., Csíky Imre u. 2. 
sz., Falujárók útja 5/5. sz. alatti lakások
ra a szerződéseket kösse meg a jóváha
gyott értékmegállapítással, 10 % előleg- 
megfizetéssel, 1 éven belüli részletfize
tési lehetőséggel.

A Képviselőtestület az Aszód, Kos
suth L. u. 78. sz. alatti épületben lévő 14 
lakás + 1 bérlemény, a Petőfi Sándor u. 
17. sz. alatti 4 lakás, a Benedek utca 5. 
sz. alatti 6 db lakás, valamint a Kossuth 
L. utca 80. sz. alatti épület 16 lakásának 
felértékelését elfogadta, tudomásul vet
te.

3. napirendi pontként került megvita
tásra az első lakáshoz jutás támogatásá
ról, valamint a megemelt kamatterhek 
szociális alapon való kompenzálásáról 
szóló önkormányzati rendelet. A rende
letet a Képviselőtestület hatályon kívül 
helyezte.

4. napirendi pont a lakásépítés, -vá
sárlás helyi támogatásáról szóló rende
let volt. A rendeletet a testület elfogadta 
és jogérvényesnek mondja ki.

5. napirendi pontként a telefonhálózat 
építéséről szóló jelentés került megtár
gyalásra. A Polgármester beszámolóját 
a Képviselőtestület elfogadta. Utasítja a

testület a Polgármestert, hogy a DIGI- 
TEL RT. által kért 4.021 eFt összeg 
átutalását addig ne eszközölje, míg a 
cégbírósági végzés, valamint az óvadéki 
szerződés aláírásra nem kerül.

6. napirendi pont a gázberuházás ala
kulásáról szóló jelentés volt. A beszá
molót a Képviselőtestület tudomásul 
vette. Utasítja a Polgármestert, hogy a 
gázberuházás építésének ellenőrzésére 
hozzon létre társadalmi ellenőrzőbizott
ságot. A bizottságba történő jelentke
zést az Aszódi Tükörben hirdesse meg 
az aszódi lakosok körében.

7. napirendi pontként került megtár
gyalásra a Veszélyeshulladék Lerakóte
leppel kapcsolatos előterjesztés. Az 
előterjesztés megvitatása és a szóbeli 
kiegészítések után a Képviselőtestület 
az alábbi határozatát hozta:

Aszód Város Önkormányzat Képvi
selőtestülete a Veszélyeshulladék Lera
kótelep telepbővítését nem támogatja. 
Utasítja a Polgármestert, hogy a Társa
dalmi Ellenőrző Bizottság tagjait bővít
se ki szakemberekkel. Erre a hirdetést az 
Aszódi Tükörben tegye meg.

8. napirendi pont a közmeghallgatás 
értékelése volt.

A Képviselőtestület az alábbi határo
zatot hozta:

Aszód Város Önkormányzat Képvi
selőtestülete a közmeghallgatás értéke
lése után továbbra is szükségesnek 
mondja ki az 1994. évi költségvetés 
előkészítésével kapcsolatban az alábbi 
intézkedések megtételét:

Utasítja a Polgármestert, hogy vizs
gálja meg az alapfokú oktatás hatáskö
rébe tartozó alapellátási feladatokat.

Az Állami Számvevőszék e téma
körben elmaradó vizsgálata miatt uta
sítja a Polgármestert, hogy járjon el a 
TAKISZ-nál és a Regionális Oktatási 
Központnál a pénzügyi és szakmai cél- 
vizsgálat ügyében.

Továbbra is szükségesnek mondja ki 
az intézményhálózat megvizsgálását.

A Képviselőtestület tudomásul ve
szi,hogy a két iskola összevonása ellen 
tiltakozók aláírási listáját a Polgármes
ter átadja a Helyi Választási Bizottság
nak.

Utasítja a Jegyzőt, hogy az ezzel kap
csolatos szükséges intézkedéseket tegye 
meg.

9. napirendi pont: Aszód Város Kép
viselőtestülete Sztán István volt képvi
selőnek elismerését és köszönetét fejezi 
ki az eddig végzett eredményes munká
jáért.

A Képviselőtestület Sztán Istvánt 
nem képviselői bizottsági tagként a Te

lepülésfejlesztési Bizottságba bevá
lasztja.

A Képviselőtestület megbízza az 
1993-as Aszódi Fesztivál Szervező Bi
zottság vezetői feladataival.

1993. április 13.

1. Koczmann Mihály Ddad, Szabad
ság út 1. sz. alatti lakos kérelme.

A Képviselőtestület a kérelem meg
tárgyalása után az alábbi határozatot 
hozta: Aszód Város Képviselőtestülete 
az Aszód, Benzinkút előtti közterület 
rendezési tervének elkészítését csak ab
ban az esetben támogatja, ha előzetesen 
egy vázlatterv lehetőséget ad a beépí
tettségre. A Képviselő testület utasítja a 
Polgármestert, hogy a területre a város 
főépítésze készítsen vázlattervet.

2. APOLLÓ FIX Aszód, Kossuth L. 
u. 1. bérleményének bővítési kérelme.

Az előterjesztés megtárgyalása után a 
Képviselőtestület az alábbi határozatát 
hozta:

Aszód Város Képviselőtestülete az 
Aszód, Kossuth L. u. 1. sz. alatti APOL
LÓ FIX által bérelt 32 m2 helyiségbér
lemény mellé plusz 15 m2 bérleményt 
biztosít Figyelemmel az APOLLÓ FIX 
szolgáltatására és a bérlemény átalakítá
si költségére, a Képviselőtestület hozzá
járul a bérlemény 10 évre történő kiuta
lásához a kegyeleti szolgáltatási kötele
zettség végzésével. Utasítja a Jegyzőt a 
szükséges intézkedések megtételére.

3. Énisz Mihály Aszód, Kossuth L. u. 
24. sz. alatti bérleményre vonatkozó ké
relme.

A Képviselőtestület az alábbi határo
zatát hozta a kérelem megtárgyalása 
után:

Aszód Város Képviselőtestülete az 
Aszód, Kossuth L. u. 24. sz. alatti bérle
mény albérletbe adásához nem járul 
hozzá. A jelenlegi bérlő, amennyiban az 
új cégbejegyzésben mint tulajdonrészes 
szerepel, a bérleti szerződést, illetve ki
utalást megkötheti. A Képviselőtestület 
a Cégbíróságnál bejegyzett névválto
zást tudomásul vette.

4. Szovics Pálné Aszód, Kossuth L. u. 
1. sz. alatti bérleményének egy részére 
bérleti díj mentességet kért. A Képvise
lőtestület a kérelemre az alábbi határo
zatát hozta:

Aszód Város Képviselőtestülete Szo
vics Pálné részére az Aszód, Kossuth L. 
u. 1. sz. alatti bérleményének 100 m2-es 
területére 1993. április 30-ig bérleti díj 
mentességet állapít meg. Utasítja a 
Jegyzőt, hogy a szerződés megkötésé-
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hez a szükséges intézkedéseket tegye 
meg.

5. Juhász Attiláné Aszód, Kossuth L. 
u. 24. sz. alatti könyvesboltra vonatkozó 
kérelme.

A kérelem megvitatása után a Képvi
selőtestület az alábbi határozatát hozta:

Aszód Város Képviselőtestülete Ju
hász Attiláné kérelmét nem támogatja. 
A Képviselőtestület az Aszód, Kossuth 
L. u. 24. sz. alatti könyvesbolt teljes 
alapterületi bérbeadását a jogerős bíró
sági végzés megéikezése után teljes 
alapterülettel pályáztatás útján — köny
vesbolt főprofillal — meghirdeti.

6. Szakács Ferenc Budapest, Kőbá
nyai út 22. sz. alatti lakos telekvásárlási 
kérelme. A Képviselőtestület a telekvá
sárlási kérelemhez hozzájárult.

7. A kárpótlási igény alapján vissza
kért ingatlanok ügye.

A Képviselőtestület a megtárgyalás 
után az alábbi határozatát hozta:

Aszód Város Képviselőtestülete az 
Aszód, Kossuth L. u. 10., 12., 93., vala
mint az Ady E. u. 1., Deák Ferenc u. 5. 
sz. alatti lakások értékesítésénél a benn
lakó volt tulajdonosok részére kárpótlá
sijegyért értékesíti a lakásokat. A laká
sok értékmegállapításánál a Képviselő- 
testület további egyeztetést tart 
szükségesnek a volt tulajdonosok, a bér
lők és az önkormányzat részvételével.

8. Galgahévíz Önkormányzat sze
mételhelyezési kérelme.

A kérelemre a Képviselőtestület az 
alábbi határozatát hozta:

Aszód Város Önkormányzat Képvi
selőtestülete a Galgahévízi Önkor
mányzat szemételhelyezési kérelmét az 
alábbiak szerint támogatja:

Hozzájárul a Képviselőtestület, hogy 
Galgahévíz község 1 évig havi 50 im 
mennyiségű háztartási hulladékot az 
aszódi kommunális szemétgyűjtő tele
pen helyezzen el. A galgahévízi háztar
tási hulladékgyűjtő telep üzembe helye
zése után Aszód városnak ugyanennyi 
időtartamra —  1 évre — szükség esetén 
a hulladékelhelyezést a Galgahévízi Ön- 
kormányzat biztosítani köteles.

A Képviselőtestület utasítja a Jegy
zőt, hogy az egyezség létrejötte esetén a 
szerződés megkötéséről gondoskodjon.

9. Evangélikus Egyház kérelme 
templomtatarozás ügyében.

A Képviselőtestület az előteijesztés 
megvitatás után az alábbi határozatot 
hozta:

Aszód Város Képviselőtestülete az 
Aszódi Evangélikus Egyház által temp
lomfelújításra kért 500 eFt-os kérelmét 
nem támogatja forráshiány miatt. Több
letbevétel esetén a H. negyedév folya
mán a kérelem teljesítésének lehetősé
geit megvizsgálja.

10. Evangélikus Egyház lelkészla
kásra vonatkozó kérelme.

A Képviselőtestület ez ügyben az 
alábbi határoztatát hozta:

Aszód Város Képviselőtestülete az 
Aszódi Evangélikus Egyház kérelmére 
a templom közelében lévő önkormány
zati tulajdonban lévőbérlakásra bérlőki
jelölési jogot lakáshiány miatt biztosí
tani nem tud. Utasítja a Polgármestert, 
hogy a Szontágh lépcső 4. sz. alatti ma
gántulajdonban lévő — egyház által 
visszaigényelt — ingatlan tulajdonosá
val és albérlőjével kössön egyezséget 
önkormányzati tulajdonú albérlet fel
ajánlására.

11. Sóvári Zsolt és Sóvári Péter társas 
vállalkozók kérelme a Petőfi Filmszín
ház megvásárlására.

A Képviselőtestület az alábbi határo
zatot hozta a fenti kérelem megtárgyalá
sa után:

Aszód Város Képviselőtestülete Só
vári Zsolt és Sóvári Péter társas vállal
kozók Aszód, Kossuth L. u. 26. sz. alatti 
épület megvásárlására irányuló kérel
mét az alábbi intézkedések megtételéig 
elnapolja.
Utasítja a Polgármestert, hogy az épület 
teljes ingatlanfelértékelését végeztesse 
el, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a 
Településfejlesztési Bizottság az esetle
ges eladás szempontjait tárgyalja meg, 
és tegyék meg javaslatukat.

12. Laukó Józsefné Aszód, Kossuth 
L. u. 93. sz. alatti bérlemény korszerűsí
tésére vonatkozó kérelme.

A Képviselőtestület az alábbi határo
zatát hozta:

Aszód Város Ónkormányzat Képvi
selőtestülete Laukó Józsefné vállalkozó 
Aszód, Kossuth L. u. 93. sz. alatti bérle
mény korszerűsítésére vonatkozó bér- 
beszámítási kérelméhez az alábbi kiegé
szítést kéri. Utasítja a Jegyzőt, hogy a 
felújítási, korszerűsítési munkákra a 
váltakozótól a tervezett felújítási mun
kákra kérjen be költségvetést.

13. Balázs József Aszód, Bethlen G. 
u. 52. sz. alatti lakos kérelme.

A Képviselőtestület a kérelem elbírá
lása után az alábbi határozatot hozta:

Aszód Város Képviselőtestülete Ba
lázs József Aszód, Bethlen G. u. 52. sz. 
alatti lakos lakásépítésre adott szociál
politikai támogatás fennmaradó részé
nek elengedéséhez nem járul hozzá.

A Képviselőtestület havi 800,— Ft 
részletfizetés helyett a havi 400,— Ft-os 
törlesztési összeget állapítja meg.

Utasítja a Jegyzőt, hogy a szükséges 
intézkedéseket ezzel kapcsolatban te
gye meg.

1993* április 27.

E napon a következő napirendi pon
tok kerültek megtárgyalásra:

1. Belvárosi Rendezési Terv alakulá
sáról jelentés. A jelentést a Képviselő- 
testület tudomásul vette.

2. Fizető parkolók vállalkozásba adá
sának feltételei, meghirdetése.

A Képviselőtestület a parkolók vál
lalkozásba adásáról és a díjfizetésről 
szóló rendeletét elfogadta, s jogérvé
nyesnek mondta ki.

3. Volt Költségvetési Üzem vagyoná
nak hasznosítása.

A Képviselőtestület a napirend meg
tárgyalása után az alábbi határozatát 
hozta:

Aszód Város Képviselőtestülete ki
mondja, hogy a volt Költségvetési 
Üzem raktáron lévő készletének értéke
sítésére —  vállalkozó jelentkezésének 
hiánya miatt— érvénybe lép a 24/1993. 
(1123) OKT. határozat 2. pontja. Utasít
ja  a GAMESZ vezetőjét, hogy a nyil
vántartásban szereplő anyagok közül az 
intézmények részére szükséges eszkö
zöket különítse el, és a nyilvántartásban 
vezesse á t Utasítja a GAMESZ vezető
jét, hogy a nyilvántartásban maradt — 
szükségen felüli — anyagok, járművek, 
készletek, termelőeszközök eladásáról 
meghirdetés útján gondoskodjon.

A készletek eladásához szükséges az 
alábbi feladatok elvégzése:

— termékek minőségétől függő nyil
vántartási és eladhatási ár megállapítása

— eladás lebonyolításának módja és 
a premizálásának feltételrendszere.

4. Nem lakás céljára szolgáló bérle
mények pályázatainak elbírálási besza
bályozása.

E témában az alábbi határozat szüle
tett:

Aszód Város Képviselőtestülete a 
nem lakás céljára szolgáló bérlemények 
pályázatatásának elbírálásáról szóló tá
jékoztatót az elhangzott kiegészítések
kel együtt elfogadja.

Utasítja a Jegyzőt, hogy a pályázati 
elbírálásnál figyelembe vehető —  az el
őterjesztésben szereplő 4 pont — szem
pontokat az Aszódi Tükörben tegye 
közzé, és felhívásban kérje ki a vállal
kozók véleményét. Utasítja a Jegyzőt, 
hogy a bérleti jog megváltásának szabá
lyozási rendjét dolgozza ki.

5. Gáz-, telefon-tájékoztató.
A Képviselőtestület a Polgármester 

tájékoztatóját ez ügyben tudomásul vet
te.

6. Helyi Választási Bizottság jelen
tése.

A Képviselőtestület a jelentés meg
tárgyalása után az alábbi határozatát 
hozta:

Aszód Város Képviselőtestülete az 
aszódi választópolgárok egy része által 
— a két iskola összevonása miatt — 
kezdeményezett helyi népszavazás ki
írására vonatkozó jelentést a Helyi Vá
lasztási Bizottságtól elfogadja.

Mivel a Helyi Választási Bizottság 
jelentése alapján az aláírásgyűjtő ívek 
nem felelnek meg — a jogszabályok 
figyelembevételével—  népszavazás ki-
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írására, a Képviselőtestület a népszava
zás kiírását nem rendeli el.

A Képviselőtestület megerősíti a 
7/1993. (1.26.) sz. alatt hozott határozatát.

Utasítja a Polgármestert, hogy a hatá
rozatban rögzített intézkedésekről ké
szítsen összefoglaló jelentést, és azt ter
jessze a Képviselőtestület elé.

7. Budapesti és Pest Megyei Gabona
forgalmi és Malomipari Vállalat decent
ralizált privatizáció keretében történő 
értékesítése.

A tárgyban az alábbi határozat szüle
tett:

Aszód Város Képviselőtestülete a 
Budapesti és Pest Megyei Gabonafor
galmi és Malomipari Vállalat az Állami 
Vagyonügynökség jóváhagyása alap
ján, a decentralizált privatizáció kereté
ben a föld értékének az 1991. évi 
XXXIÜ. tv. szerinti vételárrész (50 %) 
kivételéhez az alábbi egyeztetés után 
járul hozzá: utasítja a Polgármestert, 
hogy nevezett vállalat területrészét

D I G I T E L  H Í R A D Ó

Közel egyéves e lőkészítő m unka után, 

1992. novem ber 18-án, 41 Pest m egyei 

Ö nkorm ányzat közös e lhatározással lé tre 

hozta a

D IG IT E L — 2 0 0 1

ÖnkormányzatiTelekommunikációs 
és Informatikai Részvénytársaságot. -

Az Rt. fő  fe lada tának tűz te  ki, hogy a 41 

te lepü lésnek, a m agyar á tlagnál is a lacso

nyabb te le fon -e llá to ttsá gá t európai színvo

na lra fe jlesz ti, egy ide jű leg lehetőséget b iz 

tos ít egyéb in fo rm a tika i szolgá ltatásra, 

m in t pl. a nagysebességű szám itógépes 

adatátv ite l, kábelte levízió , b iz ton 

ságvédelem  stb.

Az önkorm ányza tok  aktív részvételével 

a társaság fe lm é rte  a lakossági igényeket 

és elkészítette a m egva lósítha tóság i te rve t, 

ille tve az egyes te lepü léseken a kivite lezési 

te rvé t, am inekszakha tóság i engedélyezése 

fo lyam atban van.

Az é rin te tt te rü le t egy k is  részén m ár az 

e lm ú lt évben m egkezdődö tt a kivite lezési 

m unka, ennek eredm énye Főt, Csornád és 

C söm ör térségében m eg tek in the tő . A ta 

helyszínrajzzal mélje fel, készítsen váz
latrajzot az esetleges önálló telekalakí
tás megváltásáról. Ennek birtokában ke
resse meg az Állami Vagyonügynöksé
get.

8. Szakorvosi Rendelőintézet vezető
jének kinevezése.

Ez ügyben az alábbi határozat szüle
tett:

Aszód Város Képviselőtestülete az 
Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet igaz
gató főorvosának kinevezésének meg
hosszabbításához pályáztatási eljárás 
nélkül hozzájárul.

9. Matejcsok Dánielné Aszód, Szőlő 
út 7. sz. alatti lakos fellebbezése.

A Képviselőtestület az alábbi határo
zatát hozta:

Aszód Város Képviselőtestülete Ma
tejcsok Dánielné aszódi lakos a Népjóléti 
Bizottság 396/93. sz. határozata ellen be
nyújtott fellebbezését a Munkanélküliek 
jövedelempótló támogatásának további 
folyósításához elutasítja.

va ly  végzett m unkának köszönhetően rész

vénytársaságunk jo go su lt a te ljes beruhá

zás ÁFA-jának visszaigénylésére, am ely o l

csóbbá teszi a fe jlesztést, m in tha  m a kezd

tü k  volna.

Hosszas tárgya lásokat köve tően, a tá rsa 

ság m egtalá lta azt a szakmai és finanszírozó 

pa rtnert, aki az ország és a társaság sajá

tossága it figye lem be véve válla lja  ennek a 

nagy vo lum enű p ro jec tn eka  közös m egva

lósítását, összes kockázatával együtt. Ez a 

TAL-KASHTI Ltd. Izraelből.

A Tal-Kashti L td ., va lam in t a tu la jd ono 

sok egyéb cégei együttesen a lko tják Izrael 

legnagyobb kábeltévé építő és üzem eltető 

cégcsoportjá t. Természetesen a cég tag ja i 

az izraeli tőzsdén m űködnek, m égpedig az 

á rfo lyam  m ozgásá ttek in tve , sikerre l.

A részvénytársaság eddig elvégzett m un 

káit az'izraeli partner teljes egészében e lis 

m eri. Az eddig e lkészült te rvek m inőségével 

elégedett.

Az előzetes számítások szerint, a m egvaló

sítandó project bruttó beruházási költsége 

m integy 76 m illió  USD, amelyből 57 m illió 

USD-t az izraeli fél biztosít hosszúlejáratú be

ruházási hitelként. A fennmaradó 19 m illió 

USD a magyar fél rendelkezésére áll.

Szólni kell az izraeli fé l á lta l kért b iz tosí

tékokró l is.

10. Evangélikus Egyház kérelme.
A Képviselőtestület az Evangélikus 

Egyházközség részére a templom reno
válásához szükséges állványanyagot a 
volt Költségvetési Üzem anyagkészle
téből — visszaadás terhe mellett — té
rítésmentesen biztosítja.
Utasítja a GAMESZ vezetőjét, hogy az 
anyagok visszakerülése után annak to
vábbi kezeléséről gondoskodjon.

11. napirendi pontként tárgyalta a 
Képviselőtestület Koncz József Aszód, 
Hatvani út 7. sz. alatti lakos kérelmét, 
melyet támogatott.

12. Nyerőautomaták üzembe helye
zésére irányuló kérelem.

A Képviselőtestület a kőelem megtár
gyalása után az alábbi határozatot hozta:

Aszód Város Képviselőtestülete Lu
kács Pál domonyi lakos egyéni vállalko
zó kérelmét az Aszód, ősz utca 1. sz. 
alatt létesítendő játékteremben nyerőau
tomaták üzembe helyezésére vonatko
zóan nem támogatja.

Az első 20 m illió  USD -nál n incs  szükség 

kü lön b iztosítékra. A m eg lévő ÁFA vissza

igénylési lehetőség elegendő fedezet.

A következő ütem hez lehetőség szerin t 

inga tlan je lzá logot, vagy e lő fize tő i szerző

dések engedm ényezését kéri. A ténylege

sen m eg lévő e lő fize tő i igények alapján az 

egy éves árbevéte l tö b b  m in t 12 m illió  

U SD -re nyú jt fedezetet. Az m ég tovább i 

pon tosításokat igényel, hány éves bevétel

re ké rik  az engedm ényezést.

M ive l tu d ju k , hogy az önkorm ányzatok 

csak igen ko rlá tozo tt m értékben rendel

keznek je lzálogképes inga tlanokka l, ezért 

inkább olyan m ego ldást igyekszünk ta lá l

ni, am ivel ez k ike rü lhe tő , ilyen a tu la jd ono 

si hányad az R t-ben.

Az izraeli fé l tá rsaságunk  a laptőkéjének 

20 % -á t szándékozik  m egvásáro ln i, am i 

alapján 100 % -o s  nyereségadó kedvez

m ényt kaphatunk, m in t vegyesválla lat.

A szerződés m ostan i megkötését követő

en lehetőség nyílt a kivitelezési m unkák má

jusi megkezdésére. Ezen m unkálatokban az 

izraeli fél kivitelezést is vállal, va lam int a jö 

vőbeni üzemeltetéshez rendelkezésre bo

csátja szakmai ismereteit és tapasztalatait.

Székely Lajos vezérigazgató, 
Fát alpolgármestere

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!

zata Képviselőtestületének az önkormányzat által biztosított 50.000,— Ft összegű anyagi támogatásért, mely összeggel 
lehetővé tették az aszódi mentőállomás dologi eszközeinek korszerűsítését, felújítását.

Örömmel tájékoztatom Polgármester Urat, hogy a kérelmemben ismertetett egészségügyi berendezések megvásárlása, 
valamint az aszódi mentőállomás gépkocsitárolójának bővítése az Önök segítségével megtörtént.

Tisztelt Polgármester Űr! Kérem, tolmácsolja köszönetemet Aszód város önkormányzati képviselőinek, az általuk nyújtott 
felbecsülhetetlen értékű segítségükért.

Tisztelettel:
Korsós Attila
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Aszód Város Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

11/1993. (IV. 6.) ÖR. számú rendelete 
a lakásépítés, -vásárlás helyi támogatásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete az éves 
pénzügyi terv függvényében a következőket rendeli el:

1 .  §
Támogatást lehet igényelni:
(1) Személyi, valamint egyházi tulajdonú lakás építéséhez, 

bővítéséhez, komfortosságot növelő korszerűsítéséhez, vásár
láshoz (önkormányzati tulajdont képező bérlakás vásárlás ki
vételével)

— cseréjéhez
— továbbá a lakásban elemi csapás okozta kár szükséges 

helyreállításához.
(2) Önerőből megvalósuló emeletráépítéshez, tetőtérbeépí

téshez és egyéb formában történő lakáslétesítéshez.
(3) Helyi támogatás — szociális rászorultságtól függően — 

egy családnak csak egy jogcímen adható.
2 .  §

(1) Támogatás az arra rászoruló saját megtakarítással ren
delkező kérelmezőnek adható, ha a család egy főre jutó átlagos 
havi nettó jövedelme:

“A” — a mindenkor érvényes minimálmunkabér.
(2) A Képviselőtestület a jövedelmi és vagyoni határtól 

egyéni elbírálás alapján — méltányos esetben — legfeljebb 20 
%-kal eltérhet.

(3) Az egy főre jutó nettó jövedelem kiszámításánál legfel
jebb két gyermekig, a fiatal házas által vállalt gyermekeket is 
figyelembe kell venni.

3 .  §
A helyi támogatás lehet:
a. ) Kamatmentes kölcsön maximum 200.000 Ft-ig
b. ) Kamatmentes kölcsön adható a saját anyagi eszközök, a 

munkáltatói támogatás, az állami kölcsönök kiegészítéseként.
c. ) A támogatás összegét egyéni elbírálás alapján a rászorult

ságtól, a meglévő és vállalt gyermekek számától, a család 
vagyonának, átlagjövedelmének, az igénybe vehető kedvez
ményes kamatozású állami hitel, munkáltatói támogatás ösz- 
szegének figyelembevételével oly módon kell megállapítani, 
hogy az a szükségletet kielégítő — a lakásigény mértékének 
felső határát meg nem haladó — szobaszámú lakás vásárlását 
(építését) lehetővé tegye.

4 .  §

A Képviselőtestület által nyújtott kamatmentes kölcsön 
visszafizetésének feltételeit a Polgármesteri Hivatal állapítja 
meg, külön szerződésben.

Havonta visszafizetendő helyi támogatásként nyújtott köl
csön összegét, az állami (OTP) kölcsön munkáltatói támogatás, 
az esetleges bankkölcsön törlesztő részleteinek együttes ösz- 
szege alapulvételével ügy kell megállapítani, hogy az a család 
havi nettó összjövedelmének

a. ) a három gyermekes családnál 20 %-át,
b. ) a két gyermekes családoknál 25 %-át,
c. ) az egy gyermekes családoknál 30 %-át,
d. ) a gyermektelen családoknál 33 %-át elélje.

5 .  §
Nem adható támogatás annak a családnak:
a. ) aki foglalkozása, tevékenysége, életvitele folytán lakás

gondját helyi támogatás nélkül is képes megoldani vagy fize
tési kötelezettségeinek eleget tud tenni;

b. ) aki a támogatást a lakásigény mértékének felső határát 
meghaladó szobaszámú vagy alapterülete miatt az átlagosnál 
lényegesen magasabb költségszintű lakás építéséhez (vásárlá
sához) bővítéséhez, korszerűsítéséhez kéri;

c. ) olyan lakossági hozzájárulásból megvalósuló beruházás 
esetén, melyre az állam kedvezményes hitelfelvételeket bizto
sít;

d. ) aki a támogatásra irányuló kérelmében olyan valótlan 
adatokat közöl, amelyek számára jogosulatlan előnyt jelente
nének.

(2) A Képviselőtestület a kamatmentes kölcsön törlesztési 
támogatás visszafizetését részben vagy egészben elengedheti 
annak a családnak, aki önhibáján kívül került olyan helyzetbe, 
hogy nem képes a lakás építésével, vásárlásával összefüggő 
hitelek havi törlesztő részleteinek megfizetésére.

6 .§
(1) A helyi támogatásra irányuló kérelmet a Polgármesteri 

Hivatalba kell benyújtani.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a. ) a saját, valamint a házastársa (élettársa) és a velük együtt 

költöző családtagoknak vagyoni, jövedelmi viszonyaira vonat
kozó egy hónapnál nem régebbi igazolást, illetőleg nyilatko
zatot;

b. ) a lakásvásárlás (építés) vevőkijelölésről szóló értesítést, 
építési engedélyt és az építkezés költségvetését vagy az adás
vételi szerződés másolatot illetőleg olyan más hiteles okmányt, 
igazolást, amelyből a vásárlás jogcíme, a lakás nagysága, ára, 
az építkezés költsége megállapítható;

c. ) törlesztési támogatás esetén az illetékes pénzintézet iga
zolását az igénybe vett állami és bankhitel, munkáltatói támo
gatás összegéről, igénybevételének lejáratának időpontjáról, a 
havi törlesztő részletek mértékéről.

7 .  §

(1) A Polgármesteri Hivatal a rendelkezésre álló adatok, 
illetve az elvégzett környezettanulmány alapján előkészíti a 
Lakásügyi Bizottság elé véleményezésre a kérelmeket.

(2) Amennyiben a támogatás a feltételek hiánya miatt nem 
adható, ezzel az indokolással terjeszti a Képviselőtestület elé.

(3) A támogatásról, annak összegéről a Lakásügyi Bizottság 
javaslatának figyelembevételével dönt a Képviselőtestület.

8 .  §
A Képviselőtestület döntéséről a Polgármesteri Hivatal tájé

koztatja a kérelmezőket és megköti a szerződést a támogatás 
feltételeiről.

9 .  §
A megállapodásban ki kell kötni:
a.) a támogatás azonnali egyösszegű kifizetését és minden

kori törvényes kamatainak megtérítését, ha megállapítható, 
hogy a kedvezményezett a Képviselőtestületés a Polgármesteri 
Hivatal félrevezetésével jutott a támogatáshoz.

10. §
A kamatmentes kölcsön visszafizetésének időpontjáig a jel

zálogjogot az ingatlannyilvántartásba fel kell jegyeztetni.
11. §

A megállapodás egy példányával a Polgármesteri Hivatal 
értesíti:

a. ) az illetékes OTP fiókot a támogatás összegének beszámí
tására, a telekkönyvi teherként történő bejegyzés végett;

b. ) a támogatást átutalja a szerződés megkötését követő 8 
napon belül;

c. ) nyilvántartja a kölcsönt és a törlesztéseket;
d. ) intézkedik a hátralékos, vagy egyébként esedékessé váló 

összeg befizetése iránt.
12. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg a 6/1988. (VIII. 29.) T.sz. rendeletének a 

lakásépítés, vásárlás fejezete a 30. §-tól a 39. §-ig hatályát 
veszti.

Aszód, 1993. április 6.

Bagyin József s.k. Kissné Kulybus Gizella s.k.
polgármester jegyző
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Három nap a M ajna partján

Fotó: BACHMANN

A két település között 1992 novemberében hivatalosan is 
létrejött testvérvárosi kapcsolat legutóbbi fejezeteként száz 
aszódi polgár április 22— 25. között látogatást tett Obemburg- 
ban. A meghívás, a szerződésnek megfelelően — páros évek
ben Aszód, páratlan években Obemburg a fogadó fél — történt. 
A polgármester úr vezette küldöttség tagjait az Önkormányzat 
képviselőiből, egyes intézmények vezetőiből, aszódi fiatalok
ból, a novemberi vendéglátókból, a tekeszakosztály verseny
zőiből, illetve külön meghívottként az Aszód Helyőrség pa
rancsnoka által vezetett katonai delegációból állt.

A 18 órás utazás fáradalmait a megérkezést követő fogadta
tás hamar feledtette. Az estét a családoknál töltöttük, ismerked
tünk vendéglátóinkkal és a várossal. A tekések még aznap fel 
is szentelték a Sportheim pályáját. Az étteremben ücsörgő 
vendégeket egy üvegfal választja el az egy szinttel lejjebb 
gurító játékosoktól. Itt gyűlnek össze a kézilabdások, labdarú
gók, tekések — estefelé sosincs üres asztal. Leó Burczyk, a 
tulajdonos is mindent megtesz a testvérvárosi kapcsolat érde
kében. Már tavaly is rendezett “magyar hetet” az étteremben, 
és idén is szeretné, ha magyaros ízekkel lephetné meg vendé
geit.

Pénteken Miltenbergbe kirándultunk, kiegészülve vendég
látóinkkal. A Majna partján épült város a terület központja, 
“egy számmal nagyobb”, mind Obemburg. Rövid sétát tettünk 
az ódon levegőt árasztó girbe-gurba utcákkal tagolt óvárosban. 
Megcsodáltuk a gerendavázas épületeket, a kovácsoltvas-cé
géreket, finom érzékkel párosító üzleteket, majd kiszakadva a 
múltból, a parti sétányon visszafelé vadkacsákat etettünk, s 
néztük a nyári szezonra már felkészült sétahajókat Utunk 
Amorbachba, azaz a “Szerelemcsermely” nevezetű városkába 
vezetett. Itt az Apátság-templomban Bajorország legszebb 
hangú orgonáján Bach, Gounod műveit hallgatva azon tűnőd
tem, hogy a II. világháborút követően ezeken a patyolattiszta, 
szerető gondoskodással rendben tartott települések helyén 
ugyanolyan romhalmaz roskadozott, mint az ostromot átélt 
Budapest utcáin? Biztos, hogy nekik sem volt könnyű az 
ötvenes-hatvanas években. A környezet, az orgonaszó, az 
együtt ücsörgő obemburgi és aszódi emberek együttes élmé
nye bizakodással töltött el: nálunk is elérhető ez az eredmény 
— na persze, ha teszünk is érte.

Az eisenbachi erdei vendéglőben elfogyasztott finom ebéd 
után az estére készültünk. A Stadt Halle-ban rendezett fogadás

igen nagyszabásúnak ígérkezett. Jelen volt a Bundestag helyi 
képviselője, a helyi intézményvezetők, a katolikus pap és az 
evangélikus lelkész, valamint a külsheimi laktanyából magas
rangú katonatisztek.

Wendelin Imhof polgármester meleg szavai után Bagyin 
József polgármester átadta Aszód város ajándékát, megkö
szönte vendéglátóink áldozatát, és örömét fejezte ki a kapcsolat 
egyre gazdagabb és szerteágazóbb fejlődéséért. A beszédeket 
követően a városi fúvószenekar élj átsző tta a magyar és a német 
himnuszt. Emelkedett, megható percek voltak.

A műsor összeállításán látszott, hogy a rendezők mindent 
meg szeretnének mutatni. Talán nem állítok valótlant, ha az est 
három fénypontjának az aerobic-bemutatót, az aszódi laktanya 
Bokái cigányfolklór együttesének műsorát, valamint a két 
obemburgi fiatal által készített diaporáma-műsort tartom.

A szombati program városnézéssel kezdődött. Mindenki 
elgondolkodhatott a következetesen kialakított városkép le
nyűgöző látványáról. Az utcákon sétálva nekem az motoszkált 
a fejemben, vajon tanulunk-e a látottakból? A nap további 
eseményei közt szerepelt egy kirándulás az AKZO gyárban, 
majd az erdei házban töltöttünk el néhány kellemes órát.

A csoport fiatal tagjai az általános iskolában sportversenye
ken, az idősebbek a himmenthali kolostorban rendezett hang
versenyen vettek részt, majd megkóstolták a teraszosan művelt 
spessarti hegyek szőlőjének levét. Este a sportcsarnokba jött 
össze a kézilabdasport szerelmeseinek népes tábora. Közel 
300-an lehettünk, mire Jürgen Imhof, az Obemburger Boté 
munkatársa és a mérkőzésekre készülő programfüzet szerkesz
tője megjegyezte: kevesen vagyunk. Sajnos, a Tuspo Obem
burg kikapott.

Vasárnap reggel a katolikus templomban közös misén vet
tünk részt, majd a népes vendéglátósereg kíséretében a buszhoz 
sétáltunk, ahol elbúcsúztunk egymástól. Sokaktól hallottam: 
találkozunk Aszódon augusztusban, a fesztiválon.
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A kapcsolat él, és úgy gondolom, éltetnünk is kell. Az éltető 
erőt a kapcsolatot bővítők adják. Ezért gondolom, aki szeretne 
részese lenni egy nem mindennapi élménynek, mely rajtunk 
áll, hogy meddig gazdagít mindnyájunkat, és aki felelősen 
képest részt vállalni a velejáró munkákból és szórakozásból, 
áldozatból és örömből egyaránt, keresse a lehetőséget, keresse 
a kintjártakat, és vegyen részt Aszód—Obemburg barátságában.

Ö ö e r n b u t S

A testvérvárosi kapcsolat nyílt, rajtunk áll, mennyire élünk 
vele. Egy dolgot viszont nagyon fontosnak tartok: aki csak 
üzletet és hasznot remél tőle, az maradjon távol, mert az egész 
város bánhatja tolakodását.

Asztalos Tamás

SZELÍD LEOPÁRD
Obernburgi szép napok

Sztán István ezredes vezetésével kis katonacsoportunk, a 
vendéglátó polgármester, valamint Bagyin József aszódi pol
gármester társaságában, felkereste a harckocsizó alakulatot.

A szívélyes fogadtatás, melyben Wolfgang Schuster alezre
des, zászlóaljparancsnok és néhány tiszttársa részesített min
ket, már jelezte, hogy szívesen látott vendégek vagyunk ebben 
a korszerű laktanyában. Az ismerkedő beszélgetésen hamar 
kiderült, hogy a német parancsnok egy évvel ezelőtt járt Pé
csett, az ottani laktanyában. Két esztendeje pedig Lőrincz 
Kálmán vezérezredesnek és küldöttségének mutatták be a 
zászlóaljat.

Bemutatták a laktanyát, majd terepjáró Mercedesekbe ül
tünk, s a mintegy négy kilométer hosszú — sztráda minőségű 
—  betonúton kiautóztunk az ötezer hektáros gyakorlótérre, 
ahol már várt ránk négy Leopárd 2 harckocsi és személyzete, 
hogy rövid bemutatót tartsanak. Szétnézve a gyakorlótéren, 
inkább éreztem magam egy óriási parkban, semmint harcko- 
csi-lőtéren. A földutakat mindehol üde zöld fű övezte, s he
lyenként gondozott fenyőligetek tarkították a dombos-völgyes 
terepet.

Egy támadó és egy védő harcmozzanatot mutattak be, majd 
a hatalmas vaskolosszusok odagördültek a figyelőpontunkhoz 
s nagyot szusszanva, szelíden leálltak. Vendéglátóink invitá
lására kiválasztottunk egy-egy Leopárdot, s előbb megnéztük 
kívül-belül, majd elvittek mindannyiunkat egy kis tereputazás
ra.

A laktanyába visszatérve a parancsnok elkalauzolt minket a 
harckocsiszínhez, s bemutatott hatvan M zárolt Leopárdot, 
amelyek immár három éve lezsírozva, légmentesen lezárva s 
teljesen légtelenítve “alusszák” álmukat. Megcsodáltuk a tíz 
éve felújított s ma is vadonatújnak tűnő legénységi étkezdét, 
mellette a legmodernebb speciális gépekkel felszerelt konyhát. 
Afféle próbavásárlást végeztünk a kantinban, amely nyugod
tan lehetne mini supermarket is. Az áruválasztékot többféle 
dobozos sör is gazdagítja s kérdésünkre Schuster alezredes úr 
elmondta, hogy nappal a sörkínálat ellenére sem lehet a lakta
nyában ittas katonát találni. Éjszaka pedig? Ezt ki tudja, de egy

biztos: reggel tiszta fejjel kell szolgálatba állni. S van mit 
kockáztatni, mert kedvezmények dolgában jól állnak a német 
sorkatonák. Például — lévén éppen péntek kora délután — 
csoportosan indultak haza a fiúk hétvégi eltávozásra, civil 
ruhában, sporttáskákkal felszerelve. A laktanyában 1300 sor
katona szolgál, akik zömében báziskiképzésen vannak itt, de 
hétvégeken mindenki hazamehet, csak mintegy negyven kato
na marad benn, akik a szolgálatot adják. A körletek tiszták, 
ízlésesek, a katonák négyágyas szobákban vannak, amelyek
ben színes tévé, videó, hifi-torony található, s minden körletet 
kedvük szerint dekorálhatnak. De talán ami miatt leginkább 
irigyelhetik a magyar sorkatonák német társaikat, az az, hogy 
nekik csak a saját hálókörletüket kell tisztán tartani, minden 
más takarítási munkát polgári alkalmazottak végeznek. De 
mielőtt bárki azt mondaná, hogy könnyű a németeknek, hiszen 
van pénzük mindenre, gyorsan megjegyzem, hogy például a 
harcjármű vezetését a sorkatonák sokáig szimulátoron gyako
rolják, ami évente tízmillió márka megtakarítást jelent.

Azt is megtudtuk, hogy a polgári lakossággal egyébként igen 
jó kapcsolata van az alakulatnak, amely 1964 óta állomásozik 
Külsheim városka mellett. Az 1200-as években alapított kis
város napjainkban valósággal katonavárosnak számít, hiszen 
a felnőtt lakosság döntő többsége a laktanyában dolgozik. Az 
összefonódást a zászlóalj jelvénye is igazolja, melyben a bika 
az erőt, a szökőkút pedig az életet adó forrást szimbolizálja, s 
egyébként Külsheim címerében is megtalálható.

Kevés idő volt a zászlóaljjal való ismerkedésre, de ezt az 
időt jól kihasználta vendéglátónk. A két parancsnok szóban 
megállapodott a további kapcsolattartásról, melynek keretében 
Schuster alezredest Sztán ezredes meghívta augusztusi aszódi 
látogatásra. (Itthon ugyanis akkor ünnepük az ezred fennállá
sának 30. évfordulóját.)

Katona M. István

(Megjelent: Magyar Honvéd 1993. V. 7.)

Fotó: KATONA
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/ / IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY" pályázatainak
1993. évi összesítése

Ebben az évben is nagy érdeklődés mutatkozott az Ifjúságért Alapítvány pályázati felhívására.
Szép számmal érkeztek beadványok középiskolai, egyetemi továbbtanulók részéről. Nagyon nehéz volt a sok jóból hármat-hár- 

mat kiválasztani. Szívünk szerint valamennyi tanulót támogattunk volna, de a pályázati felhívás szempontjai és a rendelkezésünkre 
álló pénzösszeg behatárolta döntéseinket.

Most is igyekeztünk szem előtt tartani az Alapítvány valódi célját Tehát elsősorban rendezvények, hagyományok, kulturális, 
sport-, egészségnevelő programok kaptak támogatást.

Ssz. Pályázó neve Pályázat témája Kért összeg Kapott összeg Megjegyzés

1. Grózsmik Melinda 8.o. Középiskolai ösztöndíj 1000 Ft/hó 1000 Ft 10 hónapon át
2. Sáhó Regina 8. o. « (t 1000 Ft/10 hónapon át
3. Bugyik Krisztina 6. o »* —
4. Bugyik Piroska 6. o. u »» —
5. Kovács Andrea 3. o. - “ - 1000 Ft 10 hónapon át
6. Szabó Ákos Egyetemi tanulmányi ösztöndíj 2000 FtJhó —

7. Szabó Zsuzsanna *>
—

8. Mezei Piroska u »>
—

9. Mezei Gábor »»
—

10. Zsidai László u >* 2000 Ft 10 hónapon át
11. Szilágyi Zita Mária »> —
12. Morován Zsolt >»

—

13. Bán Ildikó u >»
—

14. Aszódi Csaba t « >» 2000 Ft 10 hónapon át
15. Jenei Judit u »> 2000 Ft 10 hónapon át
16. Kerényi Hajnalka 

I. sz. Óvoda
- “ - >»

17. Egészséges gyermekekért 36500 20000
18. II. sz. Óvoda Gyermek-szülő sportnap 16000 10000
19. II. sz. Óvoda Német-angol nyelvű játszóház 32000 —

20. II. sz. Óvoda Úszásoktatás támogatás 33600 —
21. Múzeum Zsidó temető felújítása 20000 — Visszalépett
22. Rúzsom Szilvia (védőnő) Egészségnevelési program 10000 10000
23. Futball Club Labdarúgó pálya korszerűsítése 160000 30000
24. Teke Egyesület Tekeeszközök, berendezések 110000 —
25. Vécsey Műv. Központ Családi és ifjúsági sportnapok 30000 —
26. Gyermeknap 30000 30000
27. « Aszódiak az aszódiaknak 15000 5000
28. Aszódi Fesztivál 1993 50000 50000
29. « Petőfi szavalóverseny 10000 10000
30. «« Időskorúak segítése, hagyományápolás 60000 20000
31. Körzeti Vöröskereszt Táborozás Tahitótfaluban 80000 —
32. Evangélikus Egyház Gyenesdiási ev. találkozó (ifj.) 20000 15000
33. Katolikus Egyház Gyemeküdültetés 1 hetes 127600 15000
34. Idősek Otth. Vöröskereszt “Életet az éveknek” 20000 10000
35. Kaáli Nagy Kálmán Rádiós szakkör fejlesztése 20000 —
36. Zsemberovszkiné M.M. Népműv. és kézműves szakkör indítása 107000 —
37. I. sz. isk. (Szabóné—Soós) Táborozás a Balatonnál (9 nap) 40000 —
38. I. sz. isk. (Lakatos Cs.) Vándortáborozás Pécs környékén (7 nap) 25000 15000
39. “ (Rébbné—Kiss) Kirándulás a Balatonnál (3) nap 10000 —

40. “ (alsó tagozat) Napközis szabadidős tevékenység 35000 —
41. “ (Búzás—Garamvölgyi) Osztálykir. Balatonlellére (3 nap) 15000 —
42. “ (PenákD.) Osztálykir. Észak-Balatonra (4 nap) 20000 —
43. “ (Molnár L.) Vándortábor (11 nap) 25000 15000
44. “ (Penák—Molnár) Sítábor Szlovákiában (2 hét) 40000 —

45. “ (Soós Éva) Környezetvédelmi kirándulás (2 nap) 10000 —

46. “ (Tücsök csapat) Környezetvédelmi túrák 33500 20000
47. I. sz. Ált. Iskola Kondicionáló terem bővítése 30000 —

48. Tanulói konyha felszerelése 25000 —

49. I. isk. (Magyamé-Duzs M.' “Irodalom a természetben” 26500 26500
50. II. isk. (Ráczné) Nyári német intenzív nyelvtanfolyam 50000 —

51. II. isk. (Molnámé—Jeneyné) “Föld napja” 15000 —

52. “ (Jeneyné) Nyári vándortáborozás a Mátrában 56000 15000
53. ” (Gyalog) Kézműves szakkör 20000 20000
54. Gimnázium Nyárádszeredai—aszódi fiatalok 

közös túrája 100000 50000

Összesen: 476500

A Kuratórium elnöke: Kovács Fercncné
A Kuratórium tagjai: Asztalos Tamás, Detre Jánosné, Gál Tibor, Pesti Imréné, Remenár József, Tukora Miklós
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HENTSCHEL ANTAL KIÁLLÍTÁSA
Emlékezetes és maradandó élmény

ben részesültek azok, kik megtekintet
ték a Vécsey Károly Helyőrségi és Vá
rosi Művelődési Házban Hentschel An
tal kiállítását.
A két teremben bemutatott grafikák és 

festmények láttán senkiben sem merül
hetett fel az a tény, mely szerint a művek 
alkotója autodidakta művész. Képein, 
különösen a grafikákon egy nagyszerű 
rajztudású, a világ dolgait egyéni látás
sal szemlélő, mélyen érző ember tárul
kozik elénk.

Ahhoz, hogy Henteschel Antal mű
vészetét megértsük, ismerni kell életét.

“Budapesten születtem 1955. április 
25-én. Alig múltam 2 éves, amikor gyer
mekbénulást kaptam, aminek következté
ben négy végtagom és a légzésem meg
bénult. Életem legnagyobb részét — 21 
évet — kórházban töltöttem, ahol elvégez
tem az általános iskolát és a gimnáziumot. 
Érettségi után a Marcibányi téri Szociális 
Intézetbe kértem át magam, s itt már mun
kavégzésre is lehetőségem nyűt. A rokkant
sági nyugdíj megszerzése céljából 8 éven 
át a CSŐSZER könyvelője voltam.

Az intézetben ismertem meg felesége
met, Irmát, akivel 1983-ban kötöttünk 
házasságot, és a pesthidegkúti mozgás

sérült lakótelepen önálló lakáshoz jutot
tunk Mindketten tolókocsival tudunk 
csak közlekedni, de önellátók vagyunk.

Már kisgyermek koromban is a leg
kedvesebb időtöltésem a rajzolás volt. 
Kilenc éves voltam, amikor fölfigyeltek 
arra, hogy rajzaim már nem átlagos 
gyermekrajzok.

Mivel állapotom miatt nem volt lehe
tőségem rajzlcészségemet más módon fe j
leszteni, főiskolára járni, így csak önma
gomnak rajzolhattam. Szántómra ez so
hasem munkát, hanem örömteli játékot 
jelentett. Komolyabb grafikákat készíte
ni 18—20 éves koromban kezdtem el.

Első kiállításom a Magyar Rádió 
KISZ Klubjában volt 1980-ban. Ezidáig 
összesen 15 kiállításon vettek részt gra
fikáim, ezek közül a legjelentősebbeket 
említeném csak meg: Hírlapkiadó Válla
lat, Sajtóklub, Magyar Néphadsereg Mű
velődési Háza, Tatabánya Művelődési 
Ház, Ofset Nyomda, Szépművészeti Mú
zeum, Erkel Ferenc Művelődési Ház, és 
egy alkalommal módom nyílt képeimet 
Varsóban is bemutatni.

Később a grafikák mellett egyre jobban 
foglalkoztatott a színek világa is. Festettem 
néhány akvarell képet is, de négy évvel 
ezelőtt megtaláltam a nekem legmegfele

lőbb festéket, az acrilt, amivel azóta is 
dolgozom. Az első években többnyire mini
atűröket és képeslap nagyságú tájképeket 
festettem, de az utóbbi időben már nagyobb 
méretű, filozófikus képeken is dolgozom.

Legkedvesebb témám a fa, ezen keresztül 
ki tudom fejezni mondanivalómat.“

Eddig 15 egyéni kiállításon mutatta be 
alkotásait, amelyekről felénk sugárzik 
egy lelkiekben gazdag és teljesen egész
séges ember életszeretete, humánuma. 
Kisméretű tájképei, virágcsendéletei 
amolyan festői ujjgyakorlatok, esztéti
kai gyönyörködés és gyönyörködtetés. 
Grafikái, különösen azok, amelyeken az 
élő s virágzó, valamint a leveleitől meg
fosztott kopár fákat ábrázolja, a filozófia 
mélységeit megj áró, az élet nagy kérdése
in gondolkodó művész kiváló alkotásai. 
Ezeken a képeken előbukkan a számára 
is fontos, az emberiséget megváltó, 
szenvedő Krisztus portréja, a fák ágai
ból, repedéseiből, gyökereiből formált 
kereszt és rajta a Megváltó meggyötört 
corpusa. Jövőbe mutató, mintegy a 
majdani alkotások előhírnöke a Vihar 
előtt c. alkotása, amelyen a természet 
eme jelensége mellett a Római Biroda
lom bukásának közeledését ábrázolja 
sokalakos képén. Ám e konkrét téma 
megjelenítése korunkra is vonatkoztat
ható, amikor is megrendíthetetlennek 
hitt birodalmak robbantak szét, amikor 
környezeti viszonyainkat tekintve az 
emberiség vihar (katasztrófa-) előtti ál
lapotára is gondolhatunk.

Hálás köszönet a kiállítást kezdemé
nyező Juhász Gyuláné ny. tanítónőnek.

S mivel a Petőfi Múzeum — átalakí
tása miatt— nem adhatott otthont e szép 
tárlatnak, csak köszönni lehet a Műve
lődési Ház vezetőségének a készséges 
segítséget. A kiállítás megnyitását e so
rok írója örömmel vállalta.

fotó: Juhász Gyula A. I.

Testvérek
(Fényes Adolf: Testvérek c. festménye alapján született novella)

Nagyon régen történt, amikor még a szegény emberek éheztek, 
szomjaztak és fáztak. Marika és Jancsika, a két testvér már gyer
mekkorukban megismerték az élet keserves szenvedéseit.

Árvák voltak. A leánynak kellett gondoskodnia kisöccséről. 
Marika keményen dolgozott egy gazdag úrnál. Jancsika öteszten
dős kisfiú volt. Nagyon szerette egyetlen nővérét.

Marika hiába dolgozott olyan keményen, egy nap mégis kenyér 
nélkül maradtak.

—Marik ajiincsitthonegyszeletkenyér?—kérdeztekisöccse.
— Sajnos egy falat sincs, lelkem— válaszolta kétségbeesetten 

a nagylány, és magához húzta a kis éhest.
— Nővérkém, olyan fáradtnak látszol! Sokat dolgoztál?
— Haj, Jancsikám, háromszor ennyit dolgoznék azért, hogy 

téged ne lássalak éhesnek— felelte Marika.
— Akarod, hogy én is segítsek neked?
— Testvérkém, te még gyenge vagy a munkához— válaszolta, 

s gyengéden magához öltelte a szegény kis teremtést. Jancsika 
hamarosan elaludt nővérkéje szerető ölében.

Marika egyre többet dolgozott, de egyre többet maradtak éhesek.

Minden nap le kellett küzdeniük az éhséget. Esténként korgó 
gyomorral tértek nyugovóra.

A leány egy nap összeesett és meghalt. Jancsinak vérzett a szíve 
a nagy fájdalomtól, de tudomásul kellett vennie, hogy egyedül 
maradt, és saját magáról kell gondosodnia. Azzal fogta magát, 
elindult munkát keresni.

Egy favágónál kapott állást. Szegény keményen dolgozott, de 
az éjszakát mindig a szabad ég alatt töltötte.

Egy nap egy barna hajú, fekete szemű asszony talált rá az 
erdőben, a szegény ágrólszakadt gyermekre.

— Hát te honnan jöttél? — kérdezte gyöngéden megsímogatva 
a gyermek arcát.

— Én árva fiú vagyok. A testvérem gondozott, de ő sajnos 
nemrég meghalt. így egyedül maradtam — panaszolta el bánatát 
Jancsi.

— Én szívesen befogadlak— aj ánlotta segítőkészen az asszony.
Jancsika örömmel beleegyezett, és a néni kezét fogva elindult 

új otthona felé.
Telt múlt az idő, János hamar felcseperedett és felnőtt emberré 

vált. Sosem felejtette el egyetlen nővérét, Marikát.
A mai gyerekek mindent megkapnak a szüleiktől, de nem élnek 

olyan nagy szeretetben, mint Jancsika és Marika.
Szikora Bernadett 5. a
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Frajna Mikós gimnáziumi igazgató 
ballagáson tartott ünnepi beszéde

Kedves ballagó diákok, kedves 
szülők, vendégek, kedves gyere
kek!

—  “Ha az élet zengi be az iskolát, 
az élet is derűs iskola lesz."

— üzente Ady egykori iskolájá
nak.

Nemrégiben megkérdezték a vég
ző diákokat, hogy milyennek képze
lik ők az ideális iskolát. Sok érdekes 
dolgot írtak. A többség véleménye 
talán így összegezhető: Élni szeret
nénk az iskolában, nem pedig ké
szülni az életre.

Lehet, hogy sokak számára ez a 
vágy botrányosnak tűnik. Én 
m élységesen egyetértek vele ak
kor, ha a  szétválasztás így törté
nik: életre készülni annyit jelent, 
hogy készülök óráról órára, mago
lok unalm as és fölösleges dolgokat, 
élni pedig azt, hogy lelkileg, szel
lem ileg fejlődöm.

M ert m it j elent az élet? Főleg m it 
jelent az emberi élet? Ú gy igaz, az 
élőlények magukban hordják az 
évezredek tapasztalatait. A  földbe 
rejtett m ag nem  járt iskolába, és a 
gyökér m égis m indig lefelé, a  rügy 
pedigfel, a  fény felé törekszik. A  mi 
génjeink is tartalm aznak olyan 
reflexeket, tulajdonságokat, am e
lyek az em beriség fejlődése során 
alakultak ki. Az ember életképes 
élőlény, élni akar. De ha a pici cse
csemőt m agára hagynánk, és csak 
ételről, italról, levegőről gondos
kodnánk, az oán-oán túl, nem tu 
dom, mire jutna.

A  gének, am elyekkel születünk, 
úgy képzelhetők el, m int egy lakó
ház, am elynek külső falai állnak, 
tető is van rajta, de nekünk kell a 
belsejét kialakítani, berendezni, 
és ez a  gyermekkorban történik. 
Ebben segíthet az iskola. S  lehet, 
hogy a  m ai iskolák m égtöbbségük- 
ben nem  ilyenek, de számomra tel
jesen nyilvánvaló dolog, hogy a tár
sadalom jól felfogott érdeke a m i
nőségileg teljes emberi élet 
kibontakoztatása. Törvényszerű  
lesz, m ondhatnám  alapvető gyer
meki jog, hogy ezt a  korszakot, 
amely a legszínesebb, legképzelet- 
dúsabb, legérzelemgazdagabb vi
lág átélésére alkalm as, ezt m in
denki így is  élhesse meg. Mind több

helyen hallani, látni a Ti vágyai
tokkal szinte szóról-szóra m eg
egyező kijelentéseket: játszani, 
élni is  hagyd a gyermeket! Nem  
az ismerethalmaz nagysága a  
döntő, hanem  azoknak a képessé
geknek kifejlesztése, hogy hasz
nálni, alkalmazni tudjuk a nap
ról napra növekvő információhal
mazt. Tehát nem képzelhető el ez 
a kor tanulás vagyis olyan szel
lem i munka nélkül, amely ezeket 
a képességeket kialakítja, fej
leszti.

Ebben a korban ez a teljes élet. 
Most alakítjuk ki személyiségünket, 
tesszük lakhatóvá azt a bizonyos há
zat. Itt, ebben a korban jönnek létre, 
válnak meghatározóvá szellemi és 
lelki életünk azon tulajdonságai, 
amelyeket később megváltoztatni 
már szinte lehetetlen. A 12— 18 éves 
kor az, ahol az értelemnek kell he
lyére rakni a 6— 12 éves korban ér
zelmek útján kialakult lelki, szel
lemi gazdagságot. Csak így tudunk 
majd azonosulni, fe le lő sséggel 
fe lvá lla ln i esem én yek et, em be
ri viszonyokat. Csak így leszünk  
képesek meggyőződéssel élni, fele
lősséget, netán áldozatot vállalni. 
Itt dől el, hogy lesz-e kiolthatatlan 
vágy lelkűnkben a szabadság 
után, hogy mennyire tudunk nyi
tottak lenni a világra, hogy 
mennyire tudjuk majd elfogadni a 
m ásságot, hogy gondolkodásun
kat és értékrendünket az értelem  
fogja-e irányítani... Vagy életünk
ben eluralkodnak az előítéletek, 
netán az önzés vagy a kicsinyes, 
szem élyes antipátia.

Lehet, hogy hihetetlen, de szá
momra a mai kor legnagyobb tra
umája —  am it képtelen vagyok 
magamban feldolgozni— az, hogy 
lépten-nyomon tapasztalnom kell 
a széthúzást, az önzést és irigysé
get. Itt ez a gyönyörű vidék —  
am ellyel talán kicsit elfogult va
gyok, m ert szülőföldem —  és nem  
azt látom, hallom, hogy hiányzik  
innen ez vagy az, emberek, fogjunk 
össze, m ert úgy egyszerűbb, 
könnyebb, hanem  azt, hogy nekem  
legyen. Nekem  legyen saját újsá
gom, saját vízmüvem, saját isko
lám, —  és m indent nem is  merek 
felsorolni!

Pedig ugye a lényeg az lenne, 
hogy a közérdekű információ m in

den érdekelthez eljusson, hogy 
m inden házban legyen egész
séges ivóvíz, és hogy m inden gye
rek jó iskolába járhasson, olyan
ba, ahol élheti életét. É s ezt közö
sen sokkal olcsóbban, sokkal 
egyszerűbben el lehet érni. Igen, 
itt, ebben a korban kellett volna  
m egtanulni, hogy külön-külön 
akarva valam it sokszor m ennyi
re szem élytelen.
Annyi ötletet, jó elképzelést hal
lottam  tőletek az ideális iskolá
ról. Gondoljátok, m egtiltotta vol
na valaki, hogy egy közös évfo
lyam -délutánt szervezzetek, és a 
sokféle vágyat, kívánságot közös 
nevezőre hozzátok és a  legfonto
sabbat együtt akaijátok? Megte- 
hettétek volna, kipróbálhattátok 
volna erőtöket. Mert ez is hozzá
tartozik az élethez! Rem élem , ér
titek!

Tudom, és ezt is  sokszor mond- 
tátok: a jó iskolához jó tanárok is 
kellenek. Olyanok, akiket erre a 
pályára nem a véletlen sodort és 
pláne nem  azért választotta ezt a 
pályát, hogy visszaadhasson vala
m it abból a sok képzelt vagy valós 
sérelemből, am it ő szenvedett el 
m int diák, hanem  azért, m ert sze
reti a gyermekeket, m ert csodála
tos dolognak tartja ezt a  munkát, 
m ert úgy érzi, elősegítheti, hogy Ti 
egy teljes gyerm eki életet élhesse
tek. A  képlet egyszerű, sajnos a 
megoldás sokkal bonyolultabb, de 
nem  lehetetlen.

Kedves Gyerekek! Aszóddal 
kapcsolatban sokszor em legetik  
Petőfit, és hivatkozunk olyan dol
gokra, am elyek egy része nyilván
való: itt volt először szerelm es, itt 
kezdett verseket írni. Mi sem  ter
m észetesebb egy fiatal életében, s 
biztos közületek is sokakkal elő
fordult ez. A zt azonban már nem  
tudom, tettetek-e ti is szent esküt 
itt, hogy a zsarnokság ellen küzde
ni fogtok. Van azonban m ég egy 
fontos dolog. Petőfi itt választott 
pályát, csinálni akart valam it az 
életben. S  ez szerintem  nagyon lé
nyeges.

Szeretném  hinni, hogy ez nem  
egy kivételes kegye, ez sajátja en
nek a kornak. Keresem  a helyem, 
a célom, a feladatom  az életben. 
Nagyon örülnék, ha közületek so
kan akarnának tanítók, tanárok
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lenni —  szíw el-lélekkel —  s tar
tanátok majd sok-sok izgalm as 
órát, olyanokat, am ilyeneket 
m ost hiányoltatok. Olyanokat, 
ahol a  szellem  és a lélek gyarapo
dik, épül. Hogy egyszer tényleg  
igaz legyen: öröm iskolába járni, 
mert benne van az élet, kell, hogy 
benne legyen.

D e h a  nem  így döntöttetek , ak 
kor se feledjétek: sokan gondol
kodnak így. Ö ssze k ell fogni! S e 
g ítsetek !

M ert nem csak tanáron é s  d iá 
kon m úlik m a m ár, hogy m ilyen  
egy iskola , h an em  a szülőn is. 
E zzel a k érésse l búcsúzik  tő le 
tek  az A lm a m ater.

A z A szó d i Ö reg d iá k o k  E g y esü le te  a la p íto tta  Petőfi Á ram - 
jel vényt idén  két b a lla g ó  f ia ta le m b e r  érd em elte  ki.

KAN Z O L T Á N  és  Z S1D A I L Á S Z L Ó  négv éves k itű n ő  ta 
n u lm á n y i ere d m é n y ü k k e l és o rszá g o s k ö zép isk o la i v e r se 
n yek en  e lé r t  k iv á ló  h e ly ezése ik k e l m éltán  veh ették  át az  
A ran y  je lv én y t.

(A ve lü k  k észü lt r ip o rt a 3 . o ld a lon  o lv a sh a tó .)

TÜSKEVÁR

Ezzel a címmel már találkoztunk az 
Aszódi Tükör 1992. évi decemberi 
számában. Akkor Pardi Lászlóné szá
molt be az I. sz. Általános Iskolában 
november 21-én tartott irodalmi vetél
kedő első fordulójáról.

A második fordulóra április 24-én 
került sor. Megüszteltetés volt szá
momra, hogy meghívást kaptam a ver
seny szervezőitől, Magyar Mihályné 
igazgatóhelyettestől és Duzs Márta ta
nítónőtől.

Fekete István regényeinek elolvasá
sával készültek a gyerekek. Különös 
hangsúlyt a Tüskevár című mű kapott. 
Segítségül a versenyzők a regényben 
szereplő növények és állatok megis
meréséhez könyvajánlásokat is kap
tak. Ezen kívül még a témához kapcso
lódó videofilmek is a rendelkezésükre 
álltak.

Csodálatosan megrajzolt benevezé
si lapokkal érkeztek a környező falvak 
negyedik osztályos tanulói. Négy
négy fős csapatokat állított ki Aszód I. 
és II. sz. Általános Iskolája és a vendég 
gyermekek a bagi, ikladi, kartali és 
vérségi iskolákból érkeztek.

Magyar Mihályné lelkesítő szavai 
után Duzs Márta tanítónő feladta az 
első feladatot, a villámkérdéseket. Ezt 
követte egy csigarejtvény, majd szólá
sok és közmondások a természet vilá
gáról. Talán a legizgalmasabb felada
tot akkor kapták, amikor Penák Dóra 
néni magnószalagról madárhangokat 
varázsolt a terembe. Bizony néha még 
a zsűrit is próbára tette a felismerés
ben!

Rövid szünet következett. Finom 
pogácsával és üdítővel gyűjtöttünk

erőt a még hátralévő feladatok megol
dásához.

A következő percekben a kis csapa
tokból egy-egy diák bemutathatta, 
hogy mennyire szépen, kifejezően és 
hangsúlyozva tud olvasni.

Számomra a legérdekesebb feladat 
a dramatikus játék volt. Nyolc téma 
közül választhattak a nebulók. A leg
több pontot a “horgászás” jelenetre 
ítélte a zsűri, amit egy vérségi kisfiú 
játszott el nagyon szemléletesen.

A verseny végéhez érve Barlay Edit 
néni értékelte a különös technikával ké
szült illusztrációkat, amit a csoportok 
legügyesebb kezű tanulói mutattak be.

Rövid tanácskozás után a zsűri elnö
ke, Visy Györgyné megköszönte a 
részt vevők munkáját, és átadta az ér
tékes könyvjutalmakat. Meggyőződé
sem, hogy a könyvek a legjobb kezek
be kerültek.

A pályázaton elnyert összegen ők 
utazhatnak Göllére, Fekete István 
szülőfalujába.

A z első négy helyezett: 
Verseg: Baranyi Róbert, Paulín 

Ákos, Kiss Szabolcs, Kármán 
Klaudia.

Iklad: Braun Enikő, Raffai Pál, 
Rébb Anikó, Simó Gergely 

Aszód I.: Garamvölgyi Gerda, 
Gesztiványi Szilvia, Kovács Anna, 
Zatureczki Ágnes 

Aszód II,:  Bagyin Anita,
Barthos Gergely, Dián Petra, 
Fülöp Csaba.

Ennek a szombat délelőttnek ők 
voltak a győztesei, de mindannyian 
nyertesei voltunk e vetélkedőnek. 

Köszönet érte!

Sáhóné Bordás Éva

S végü l egy  á llítá s  é s  egy  k ér 
dés: az, aki nem  fejlődik , nem  él. 
Az v iszon t, ak i a  m egszerzett  
szellem i gazd agságot nem  pró
bálja h a szn o síta n i, az m in ek  él? 
N ek em  m eggyőződésem , hogy  
ez az isk o la  fejlődni, é ln i akar, 
és  nem  h iáb a , h an em  e város, e 
környék, e h á za  haszn ára!

Pest megyei 
evangélikus énekkarok 

találkozója

Cantate vasárnapi énekkari talál
kozót tartottak május 9-én Albertin 
(Albertirsa). Cantate latin szó, je 
lentése: énekeljetek! Összesen 17 
énekkar tisztelte meg jelenlétével 
ezt a vasárnap délutáni alkalmat: 
Ácsa, Aszód, Domony, Fót, Irsa, 
Maglód, Pécel, Vecsés 1-1, Alber
ti, Pilis, Vác 2-2 és Nagytarcsa 3 
énekkarral vett részt.

A vendéglátó gyülekezet lelké
sze, Roszik Mihály köszöntötte az 
egybegyűlteket, majd Mekis Ádám 
acsai lelkész és Detre János esperes 
bevezető szavai után az énekkarok 
kapták a fő  szerepet. A találkozó 
levezetését szintén Mekis Ádám 
lelkész végezte. Nemcsak az ének
karok felállása volt változatos 
(gyermekkórus, női kórus, kamara
kórus, ifjúsági és gyülekezeti ének
kar), de az öltözék is sokszínű volt 
(népviselettől egészen a “mindenki 
másban” formáig). Minden ének
kar szolgált meglepetéssel. A kar
vezetők tudása és tapasztaltsága 
megmutatkozott az előadáson, de a 
lelkesedés, az énekelni szeretés 
egységesen megvolt minden kórus
nál, és ez a dolgok lényege.

Az Aszódi Evangélikus Egyház- 
község Kórusa Tarr Gábor vezeté
sével két gyönyörű művet adott elő: 
Szigeti Gyula: Amint vagyok sok 
bűn alatt és Beethoven: Mérhetet
len irgalmad. Ez úton szeretném 
megköszönni az énekkar vezetőjé
nek, az énekkari tagoknak, az őket 
segítőknek és buzdítőknak azt az 
élményt, amiben részem volt, s 
amiért ők keményen megdolgoz
tak, áldozatokat hoztak! További 
sikeres szolgálatvégzést kívánok!

Jövőre újból lesz énekkari talál
kozó, újból megtelik egy templom 
énekelni szerető emberekkel, lesz
nek új tapasztalatok, élmények... 
de addig is: énekeljetek!

Varga M ária 
Galgagyörk



A S ZÓ D I

Májusi riport

BÁRTFAI LÁSZLÓ,
a polgármesteri hivatal műszaki csoportjának vezetője

— Kérlek, mutatkozz be!
— Bánfai László vagyok, 1960-ban születtem Gödöllőn. 

Mindig aszódi lakos voltam. Vízügyi szakközépiskolát végez
tem Szolnokon, majd az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főis
kola magasépítő karán diplomáztam. Ezt követően a Budapesti 
Műszaki Egyetem mérnöktovábbképző intézetében egy éves 
beruházási tanfolyamon vettem részt. Ezt megelőzően munka
helyeim Gödöllőn voltak— Városgazdálkodás, Gépgyár. 1991 
tavaszától dolgozom a Polgármesteri Hivatalban. Feleségem 
Bártfainé Kalina Éva óvónő.

— M i az általános meglátásod Aszód helyzetéről?
— Az országos statisztikai felmérések alapján Aszód és 

környéke egyértelműen hanyatló tendenciát mutat. Mindemel
lett az infrastruktúra jelenlegi helyzetének előmozdítása jelen
tős változást eredményezhet. A település lélekszáma csökkenő, 
ugyanakkor méretei enyhe növekedést mutatnak. Kö- 
zép/hosszútávon 10.000 fős értéket fog ölteni. Városunk jelen
tős növekedése nem várható. Lehetőség sincs rá.

A fő feladatok — mivel beruházási pénzek nem állnak 
rendelkezésre — az elmaradott állapotú területek felújítása, 
karbantartása. Ezek a következők: a város teljes belvízrendsze
re, támfalak, Breda patak, épülethomlokzatok, közterek, par
kok. Sajnos, fejlesztési pénzek még egy ideig nem várhatóak. 
Ezen pénzek pótlása érdekében pályázatokat nyújtunk be — 
sajnos, az ebből befolyó összeg is korlátozott.

—Megkérlek, beszéljél a főbb munkákról, amelyek folyamat
ban voltak/vannak!

TÁMFAL

A támfalakra 
elnyert pénzesz
közök 3 db ma
gántelken lévő, 
megdőlt támfal 
dúcolását, az 
összes támfal ál- 
lapotvizsgálatát 
és ezek alapján 
egy fontossági 
sorrend megálla
pítását végezte a 
Településfejlesz 
tési Bizottság. 
Első helyre került 
a Horváth István 
utcai támfal, 
melynek elkészí
tése 4 éve fedezet 
hiányában toló
dik. A támfal 
mellett 3 méterre 
halad a víztorony 
200 mm-es töltő
vezetéke, a tám- 

Jánosi János: BÉKE UTCA fal hiánya Aszód
és Kartal vízellá

tását kockáztatta, tette kritikussá. Ezen körülmény emelte első 
helyre ezt a támfalat. Második helyre került a Csengey úti iskola 
melletti támfal. A Régész utcai főgerincvezeték — víz — az

állandóan csúszó földpart miatt évente 2-3 alkalommal is eltö
rött A Csengey utcai szakaszon 2 db pincét hídbetonnal töme- 
dékelni is kellett. A támfal-program nincs teljesen befejezve, 
fedezet hiányában alsó szakaszát a későbbiekben folytatni kell.

Harmadik helyre kerül a Petőfi utca és a Korén köz közötti 
támfal egy szakaszának újjáépítése, egy szakaszának megerő
sítése. Az ÁFA-visszanyerhetőség érdekében mindhárom 
építkezést más-más cég nyerte el (GAVIT, GAFERTIN, 
BAU-TRADE). Továbbá van még számos támfal, amelynek 
megépítése szükséges lenne, de az anyagi lehetőségek korlá
tozottságából kifolyólag kivitelezésük még évekig elhúzód
hat.

GÁZ

A korábban már megtervezett Aszód—Hatvan közötti nagy 
középnyomású hálózat gyakorlatilag megépült. A végponto
kon — Hatvan—Kartal—Aszód — gázátadó/fogadó állomá
sainak építése következik. A rendszer gáz alá helyezése várha
tóan június végén történik, ez az ütemterv szerint halad. Jelen
leg Aszód és Kartal települések belső hálózatának tervezése és 
az engedélyezési eljárás van folyamatban — ez hosszabb ideig 
tart, mint maga a kivitelezés. Bár látszata nincs, a gázprogram 
folyamatosan halad. Előreláthatóan júniusban kezdődik el a 
városi hálózat kiépítése, és a terveknek megfelelően szeptem
ber 30-án az Újtelep, Lakótelep bekapcsolása a hálózatba meg
valósul. Itt szeretném a lakosságot felkérni, hogy a gázépítéssel 
járó kényelmetlenségeket szíveskedjen az építés során elvisel
ni. A gázvezeték az út melletti padkarészen fog haladni — hogy 
melyik oldalon, azt a meglévő közművektől szükséges védőtá
volság határozza meg.

FŐUTCA

Többen helytelenítették, hogy a főutcai parkolóépítés meg
előzte a gázprogramot. Ez az utca zsúfoltsága miatt szükséges 
volt. Az építkezés előtt a TIGÁZ-zal egyeztetést folytattunk, 
mely szerint annyira zsúfoltak a parkoló alatti közművek, hogy 
a gázvezeték ott már nem fér el. A főutca aszfaltozását a Közúti 
Igazgatóság a saját ütemterve szerint végezte el. Az aszfaltozás 
idején a gázprogram még csak távlati terv volt, az aszfaltozás 
elhalasztása abban a helyzetben indokolatlan lett volna. A 
gázvezeték a 30-as út alatt lesz kiépítve. Az aszfalt alatti 
vezetékelvezetés, az aszfalt további kátyúsodása és további 
állagromlása ellen a KIG megfelelő műszaki előírásokat ad, 
melyet a kivitelezőnek be kell tartania. “Ablakszemek” nyitá
sával már Magyarországon több városban végeztek gázveze
ték-fektetést, hogy utána az aszfalt nem károsodott.

TELEFON

Elsősorban az aszódi üzemeknek létkérdés a telefon. A DI- 
GITEL talált befektetőt a telefonberuházáshoz (lásd ó.oldal.)

— Mostanában sokat beszélünk a veszélyes hulladékokról. 
Engem a probléma másik fe le  érdekel. Mi a helyzet a kommu
nális szemét körül?

— A kommunális lerakó telepünkre sajnos óhatatlanul is 
kerül ki olyan veszélyes hulladék, amely a későbbiekben ártal
mat jelenthet a környezetre. Ilyen például: festékmaradékok, 
festékes dobozok, elemek, vegyszerek, permetezőszerek stb.
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Körülbelül egy éve foglalkozunk a szelektív hulladékgyűjtés 
gondolatával, melynek az a lényege, hogy háromféle hulladé
kot már otthon, a lakásban külön kell gyűjteni:
1. veszélyes hulladék — nylontasakban gyűjtendő, havi egy

szeri szedésre
2. csak a komposztálható anyagok növényi maradéka
3. minden egyéb hulladék

Az utóbbi kettő gyűjtésére kétrekeszes kukák és speciális 
gyűjtő-szállítójármű, valamint a telepen egy komposztáló hely 
és egy lerakó hely kialakítása szükséges. A szelektív hulladék- 
gyűjtés előnyei: a veszélyes hulladékok nem kerülnek ki a 
környezetbe, szakszerű kezelésük — Veszélyeshulladék Lera
kótelep — megakadályozza a környezetszennyezést. Másrészt 
a komposztálható anyag nem foglalja a területet. Ugyanis ha 
ilyen méretű szemétszállítás történik a továbbiakban is, az 
aszódi szeméttelep 10 év múlva megtelik, és bővítése mai áron 
több, mint 30 millió forintot igényelne.

A szelektív hulladékgyűjtés nehézsége: az egyszeri beruhá
zási költségek: kukák, speciális szállító járművek, beszerzési 
összege igen jelentős, mely jelenleg nem áll rendelkezésünkre, 
illetve a kellemetlen oldala, hogy minden háztartásban a há
romféle hulladékot külön kell gyűjteni. A szelektív hulladék- 
gyűjtés bevezetésére elsősorban anyagi fedezet hiánya miatt 
nincs lehetőség, de keressük a megoldást.

Másik fő gondunk a kommunális hulladékgyűjtő telepen a 
szemét begyulladása. Egy évvel ezelőtt vásároltunk egy lánc
talpas dózert, és a szállított lerakott szemetet folyamatosan 
takarjuk földdel. A földtakarással a tűz elfojtható, fertőzéshor
dozók — rovarok, madarak — a szeméthez kevésbé fémek 
hozzá, a szél kevésbé hordja a szemetet. Sajnos, a dózer egy 
hétig javítás alatt állt, a szemét újra begyulladt. Az elmúlt egy 
évben csökkent a begyulladások száma, de technikai okok 
miatt — ha ritkán is, de még előfordulhat ilyen eset.

A/, a s z ó d i la k o s o k  a  s z e m é t te le p re  é p íté s i  
tö r m e lé k e t ,  s i t t e t ,  f ö ld e t ,  s a já t  j íé p já rm ű -  
v e l, in g y e n  l e r a k h a tn a k .  T o v á b b á :  a  s z e 
m é tte le p  h é t v ég é n  is n y itv a  v a n :  a sz ó d i la 
k o so k  s a j á t  g é p j á r m ű v e l  a  h á z t á j i  h u l l a d é 
k o t  —  v esz é ly es  h u l l a d é k  k i z á r v a !  —  
t é r í t é s  n é l k ü l  k i v i h e t i k  a  t e l e p r e .

Miután a telep nincs messze Aszódtól, hét végén is nyitva 
tart, felkérjük a lakosságot, hogy ne a település szélére, illetve 
a Berekbe hordják a szemetet, hanem vigyék ki a telepre. A 
lakossági takarítási akcióknál a GAMESZ térítés nélkül is 
elviszi az összgyűjtött hulladékot, lomot.

Akkumulátort a MÉH-telep vesz át, fáradt olajat pedig az 
üzemanyag-kút. (A leadó még pénzhez is jut általa, amellett, 
hogy védi a környezetet. Szerit.)

Általában a tavaszi és őszi munkáknál keletkezett avart és 
egyéb növényi hulladékot lehetőség szerint ne égessük el, 
hanem a GAMESZ vagy saját jármű útján juttassuk ki a 
szeméttelepre.

— Mi a véleményed az Aszódi Tükörről?
— Rendkívül fontosnak tartom az újságot! Sok esetben 

tapasztaljuk, hogy téves és alaptalan információk feloldásra 
kerülnek általa. Közhasznú, közérdekű dolgokat szívesen látok 
benne. Többször hiányolonxaz olyan jellegű lakossági vélemé
nyeket, melyek a település változásával, fejlődésével kapcso
latban nyilatkoznak. Apróbb részterületek is, mint például a 
főutca szűrei, stílusa, funkciója, szívesen fogadnám a javasla
tokat. Olyan emberek véleményét hiányolom, akik szakmailag 
tudnák a munkánkat segíteni.

— Köszönöm a beszélgetést.
Asztalos Tamás

VÁROSI RANGHOZ MÉLTÓAN
Szolgáltatás felsőfokon

'^^SZERENCSEJÁTÉK RT.____________________

Ezúton (is) tudatom, hogy mindenfajta látványos külsőségek 
mellőzésével átadták városunk legújabb totó-lottó kirendeltségét. 
A hivatalos megnyitó első perceiben Dudásné Tóth Magdolna 
kirendeltségvezető Angyal A ttiláné  pénztáros társaságában jog
gal jegyezte meg: végre városi ranghoz méltóan, kulturált körül
mények között állhatunk ügyfeleink szolgálatára! Azt hiszem, 
ezekben a szavakban semmi túlzás nincsen, hiszen Aszód város 
szakemberei: Székely Gyula és Búzás István  az Architechno BT 
képviseletében, ugyancsak bebizonyították, hogy értik a dolgukat. 
A szemre is szép, praktikus belső az előbbi, míg a különleges 
műszaki elvárások megoldása az utóbbi szakember tervezése volt. 
Talán nem érdemtelen megjegyezni: a teljes belső berendezést a 
Ferromechanika készítette. Tegyük hozzá: kitűnó minőségben.

A Szerencsejáték RT részéről Dr. Vaszily Béla ügyvezető 
igazgató is jelen volt. Kérésemre szívesen nyilatkozott lapunknak 
az átadással kapcsolatosan. Elmondta, hogy amikor a rész
vénytársaságuk még 1991-ben megalakult, fő célkitűzésnek szán
ták a fogadók minél jobb és színvonalasabb kiszolgálását.

— Az ilyenfajta játékot kedvelők előtt ismeretes, hogy az előző 
helyiségben kirendeltségünk igen szerény körülmények között 
működött. Most alkalmunk nyüt, hogy új helyre költözhessünk, 
korszerű körülmények közé. Megvásároltuk ezt az épületrészt az 
OTP-től. így hosszú távon biztosíthatjuk az eredeti elképzelésein
ket. Közülük egyrészt kiemelem a fogadók színvonalas kiszolgá
lását, másrészt már a jövőre is gondolva, talán sokak előtt ismere
tes, hogy november elsejétől beindul a gépesített játék- és szel
vényfeldolgozás. Ennek megfelelően ez a kirendeltség is szervesen 
be fog kapcsolódni a gépesített rendszer kiszolgálásába. Meggyő
ződéssel valljuk, hogy ezzel a létesítmény átadásával olyan lakos
sági igényt elégítettünk ki, amelyet joggal vártak el a fogadóink. 
Reméljük, hogy az igényes belső kialakításával mi is hozzájáru
lunk városunk szolgáltatásainak színvonalához.

Egyébként ezeket a gondolatokat erősítette meg Dr. Bodócsi 
Gábor területi igazgató is, aki folytatásként elmondta még, olyan 
szolgáltatást kívánnak Aszódon nyújtani, mint m ásutt az ország
ban már megszokott.

— Nagyon szeretnénk, ha csoportosan, vagy egyénenként jön
nének be ide, kipróbálni a szerencséjüket vagy egyáltalán játszani, 
a játék kedvéért. Már most megígérem: ha valaki egyszer megnye
ri a főnyereményt, és azt kér, hogy itt, Aszódon fizessék ki, 
kívánságát teljesíteni fogják.

Higyjék el, hogy szívemből örültem, amikor az aszódi OTP 
képviseletében szót válthattam Muharos Jánosné betétcsoportve
zetővel is. Beszélgetésünkből kiderült, hogy a "szomszédváriak" 
is nagyon örülnek a kirendeltség megnyitásának, hiszen az OTP 
manapság már nagyon le van terhelve. Ezért is adták át szívesen 
a totó-lottó intézését az új szomszédoknak.

— Aki —
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CSALÁDI KÖR
(Arany János: Családi kör című verse alapján)

Nyugalom, csend honol körül a idéken.
Szertefoszlik a zaj majdnem hogy egészen.
A sötét homályban poroszkál egy róka,
Menedéket nyújt neki a nagy boróka.
Benn a tyúkólban a sok baromfi,
Nyugovóra tér, elmegy hát aludni.
Csak a házban van nyüzsgés, ott vidém az élet,
Mindenki duruzsol, suttog vagy beszélget.
—  Készen a vacsora! Mindenki asztalhoz!
S a családfő lát hozzá az első falathoz.
Vacsora után pihennek egy nagyot,
Nyugtával dicsérik ezt a szép napot.

Sári Szabolcs 5. z
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KÖZVÉLEMÉNY ’9 3
KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS A  VESZÉLYESHULLADÉK LERAKÓTELEP SORSÁRÓL

M eghívott vendég: EGERSZEGI JÁNOS, a PYRUS Kft ü gyvezető  igazgatója
Ka

Szarka Attila, a Fiúnevelő Intézet igazgatója üdvözölte a 
megjelenteket, örömét fejezte ki, hogy a polgári kezdeménye
zés helyszíne az intézet nagyterme.

Puskás Péter, a Közvélemény ’93 elnevezési civilszerve
ződés céljáról beszélve kifejtette, hogy a klub nem kívánja a 
város véleményét reprezentálni, de együttgondolkodását a 
város érdekében felajánlja a képviselőtestületnek döntéselő
készítő munkájához. A klub szívesen látja a város polgárait 
estjein, hol a szervezők szándéka szerint az információ objek
tivitását és a nyíltságot tartják a legfontosabbnak. E mellett 
foglalnak állást és így szeretnének állásfoglalásra késztetni. 
Egyben, mint a vitaest vezetője, felkérte Negyela Pál galga
mácsai polgárt, tájékoztassa a jelenlévőket az ottani esemé
nyektől, a telepről készült bemutatófilm megtekintését követően.

A telep világszínvonalú —  emelte ki Negyela Pál —, de a 
galgamácsai lakosság ennek ellenére egyértelműen a bővítés 
ellen foglalt állást. A bővítésért járó kompenzcióra sem tarta
nak igényt. A külföldi vállalkozó szerepére kitérve, tette fel a 
kérdést, miképpen fogja a térség érdekeit szem előtt tartani.

Egerszegi János válaszának első részében a PYRUS Kft 
történetének főbb állomásairól tájékoztatta a megjelenteket. 
(Lásd: Múltról a mának) Egy évben — folytatta válaszát — 
Magyarországon 3 millió n r  veszélyes huüadék keletkezik, 
ebből 10000 m3-t hoznak Aszódra. Hangsúlyozta: ez a helyi
eknek érthető, hogy sok, de országos viszonylatban elenyésző. 
A veszélyes hulladékot pedig kezelni kell. Elmondta, hogy a 
telep tervezése előtt a tervező team nyugati tanulmányutat tett, 
s az ott tapasztaltakat hasznosítva, azt tovább fejlesztve készí
tették el az Aszód—Galgamácsa veszélyeshulladék lerakóte
lep kiviteli tervét. A bővítéssel kapcsolatban a következőkre 
tért ki Egerszegi János:

— A privatizáció során 77 %-os részvényhez jutott az 
osztrák PORR cég. A maradék 23 % a PYRUS Kft tulajdona. 
A szerződést a szerződő felek, az Állami Vagyonügynökség 
által megszabott feltételek értelmében írták alá. (Ezek közül 
említett néhányat az ügyvezető-igazgató.

— A telep csak magyar hulladékot fogadhat.
— Vállalni kell a tulajdonosoknak a korábban megkötött 

szerződéseket a környező településekkel.
— A magyar jogszabályoknak megfelelően járnak el.
— Előírt bővítés esetén 200 millió forintot befizetnek gáz

program fejlesztésére.
— A telep bővítését -  amely tervezett üzemeltetési időtar

tamát tekintve 30 év, összes tervezett lerakási kapacitása 
300000 m3 -- nem az osztrák cég tervezi, hanem a magyar 
kormány. Nyilván egyszerűbb egy már meglévő telepet annak 
minden járulékos, kiegészítő elemével egyetemben bővíteni, 
mint azt újra felépíteni. A “mi” veszélyeshulladék lerakótele
pünk beruházási költsége 600 millió forint volt. Egerszegi úr 
elmondta, hogy a bővítés a szabvány szabta keretek között 
maradna, ilyen méretű bővítés Nyugat-Európában— kiemelte 
Svájcot —  nem számít egyedinek. A telep veszélyességi 
együtthatója nem növekedne.

Tájékoztatását követően Dr. Horváth Anna  felolvasta be
számolóját.

“TISZTELT POLGÁRTÁRSAIM!
Az Aszódi Tükör felkérésére bár, de nem ellenemre— mint 

a TEB orvos-tagja —  vállaltam, hogy néhány szót írok a 
Veszélyeshulladék Lerakótelep általunk ismert életéről és vi
szonyunkról.

Az mindenki előtt köztudott, hogy amikor ezt a telepet

elkezdték tervezni és egyáltalán meghatározni a helyét, akkor 
még nem volt divat megkérdezni a településeket, hogy: akarod, 
vagy nem akarod. A zsámbékiak mégis nem akarták, arra 
hivatkozva, hogy a jövendő telep és a település között mind
össze 800 m lett volna.

Ezután került szóba az előző talajvizsgálatok alapján az 
aszódi telepítés. Itt az előző érvre már nem lehetett hivatkozni, 
s a terület katonai terület volt, (gy az állami intézmény az állami 
intézménynek könnyen adta oda: a települések megkérdezése 
nélkül. Nekünk is csak annyi feladatunk volt, hogy tudomásul 
vegyük egy tanácsülésen, melyen akkor, az akkori ország
gyűlési képviselő és környezetvédelmi államtitkár vett 
részt, s csak szóban hangzott el olyan ígéret, hogy majd 
segítenek az infrastruktúra javításában, s hogy már a füsttel 
ne szennyezzük környezetünket, a gázprogram fővezetéké
nek állami finanszírozásában.

De erről soha semmilyen írásbeli ígéret nem született, s bár 
a TEB megalakulásakor, amikor ilyen szervezet már létrejö
hetett, egyik legfontosabb feladatának azt tartotta, hogy ezt 
valaki úja is le, de erre senki nem volt hajlandó. Pedig akkor 
még volt némi hatalmuk a szóban ígéretet tevő uraknak. Végül 
egy nagypénteken rendezett közös megbeszélésen volt egyál
talán hajlandó az ipari miniszteri államtitkár a “beszélgeté
sünk” folytán bevenni a jegyzőkönyvbe, hogy a településnek 
valaki felelős ember egyszer gázprogramot ígért. A beszélge
tést azért tettem idézőjelbe, mert nagypéntek ellenére a TEB 
nem akart hazamenni, nem hagyta a minisztériumi küldöttsé
get sem hazamenni, amíg jegyzőkönyvbe nem került, hogy a 
hatalmon már nem lévő urak mit ígértek a településnek.

Szóval a munkákról:
Megpróbáltuk a TEB tagjait úgy összeszedni, hogy legyen 

köztünk építész, biológus, jogász, orvos és minden érdeklődő, 
és akkor még hivatalból a megyei környezetvédelmi felelős, 
és akkor még a gödöllői pártbizottság megbízottja. Ezen kívül 
minden településről kértünk legalább két embert (Iklad, Gal
gamácsa) aki a jelenlétével erősít minket. Több tíz órát töltött 
el kicsiny csapatunk: Vezér Anna, Kissné Kulybus Gizella, Dr. 
Kovacsik Erzsébet, Bánfai László és jómagam a tervek tanul
mányozásával, az épülő munkafolyamat minőségének ellen
őrzésével, s felismerve a munka specialitását, elérte, hogy a 
minisztérium külön embert, az Ybl Miklós Építészeti Főiskola 
professzorát bízta meg (aki a talajmechanika és mélyépítés 
területén országosan elismert szaktekintély), hogy munkánkat 
hozzáértésével segítse az építkezés fázisában, egészen a meg
nyitásig. Ezt az embert mi kerestük, és nem a minisztérium, ő  
csak jóváhagyta, finanszírozta, és véleményét figyelembe vet
te. ő  segítette munkánkat, ha kellett, az egész főiskola diákse
regét felhasználta az anyagvétel helyszíni munkáiban, vagy a 
főiskola laboratóriumát, vagy a számítások elvégzésében a 
kisebb csoportokat. Eredményeink között tartjuk számon, 
hogy miután külön gátat építettek a telep végére, az eső alkal
mával összegyűlt víz sem került ki ellenőrizetlenül a telepen 
kívül, hanem külön árokkal a gát belső oldalán gyülemlik fel, 
és onnan csak újabb vizsgálat után kerülhet ki. Eredményeink 
között szerepel a 2. hulladék befogadására szolgáló tározók 
belső szigetelése carbofóliával, s bizony sokszor nem voltunk 
kedveltek, amikor eső után megjelentünk a telepen, hogy az 
esővizet megtekintsük az agyaggal bélelt ágyakban és saját 
szemünkkel győződjünk meg arról, hogy átereszt vagy nem 
ereszt a tömörített agyag.

A működés elindításánál arra is figyeltünk, hogy a telepen
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dolgozók a környék lakói legyenek, akik érdekeltek legyenek 
abban, hogy munkájukat lelkiismeretesen, odafigyelve végezzék.

Nem véletlenül kapta a TEB az első ízben kiosztásra kerülő 
Környezetvédelmi Díjat 1991-ben, ahol is az országos (európai 
szakértőkkel teletűzdelt bizottság) elismerte munkánkat és an
nak eredményeit.

Hát igen! Elmondhatjuk: “Senki sem próféta a maga hazájában.”
Mert itt a településen jó, ha tudnak rólunk és öröm, ha 

munkánkat a település lakói egyáltalán szó nélkül “tűrik” és nem 
dobálnak meg az utcán kővel azért, hogy időt, fáradságot és 
pénzt (merthogy az autóval rendelkező TEB-tagoknak többezer 
forintjába került az a furikázás, amit a telep ellenőrzése, bizton
ságosabb működése érdekében tettek) nem kímélve, ingyen 
végezték munkájukat. S azóta is végzik!

Tehát újólag megragadom az alkalmat, hogy lemorzsolódott 
maradék kis csoportunk szívesen lát új tagokat. Bárkinek ren
delkezésére bocsátjuk a dokumentációt, amelyen mi már több
ször átrágtuk magunkat hozzáértőbb emberek vezetésével. Ki
csiny csapatunk változatlanul nem mondott le arról, hogy a 
telepen időnként megjelenjen a település képviseletében, hogy 
az új működ
tető is tudjon 
róla, hogy itt 
él és van egy 
TEB, aki 
mindenre kí
váncsi, s aki, 
ha kell, a te
lepülés lakó
inak megbí
zását, erejét 
maga mö
gött tudva 
cselekszik 
is, ha vala
mivel szak
mailag nem 
ért egyet. S
most ajobb szakmai látásunk érdekében az 1991-ben nyert díjat 
akkori felajánlásunk alapján változatlanul a település, a jobb 
ellenőrzés érdekében szeretnénk felhasználni, hogy újra felkér
jünk valakit, aki elvégzi az újabb vizsgálatokat, számításokat a 
beton és a talaj statikai állapotát illetően. A negyedévenként 
közzétett környezeti változásokról szóló jelentést is mindig 
átnézzük és elmondhatjuk, hogy a telep jelenlegi működése 
mellett biztonságos és többet ártott környezetünknek az a sok 
hordó veszélyes hulladék, amely az Aszód környéki üzemekben 
gyülemlett fel éveken át, mint az ellenőrzött körülmények között 
működő telep.

De mindannyiunk meggyőződése, hogy munkánkat nem 
hagyhatjuk abba. Gyermekeink és unokáink érdekében folytatni 
kell az állandó ellenőrzést, odafigyelést. Folytatni kell a megje
lenéseket a telepen akár új, akár még újabb gazdával fog mű
ködni a telep. Sőt, ki kell terjesztenünk megfigyeléseinket a 
veszélyes hulladék eredetére, beszállítási helyére is. Honnan 
érkezett, melyik üzemből, nem szaporodott-e fel bizonyos üze
mek beszállítása “ok nélkül”, hogy a kisebb “stikliket” is ki 
lehessen szűrni, hogy a kis kft-k nagy haszonnal némi kivonások 
után nagy mennyiségben szállítanak a telepre, mert megvették 
mástól “tovább-dolgozásra” a hulladékot, hogy kevés munkával 
nagy haszonra tegyenek szert. Ilyen és hasonló problémák vár
hatók az újabb időben. S változatlanul váijuk az újabb TEB-ta- 
gok jelentkezését, és felajánljuk a lakosság tájékoztatása érde
kében egy olyan fórum létrehozását, ahová meghívjuk az épít- 
tetőket, az üzemeltetőket, s a “szenvedő” alanyokat is, hogy 
feltehessék kérdéseiket."

Mind Egerszegi János, mind Dr. Horváth Anna, mind Vezér 
Anna hangsúlyozta, hogy a Társadalmi Ellenőrző Bizottság 
(TEB) nyitott, bárki beléphet, és bepillantást nyerhet részvétele 
által a telep munkájába.

Szarka Attila a helyzet pszichikai kulcsát a kompenzációban
látja.

Mit vesznek figyelembe? — kérdezte Dr. Rácz Zoltán a 
bővítést kockázatosnak jellemezte, teljes elzárkózást javasolt. 
Megjegyezte, hogy a kompenzáció a lerakó idetelepítéséért jár, 
hiszen a pártállamban ránk kényszerítették.

Ezt emelte ki Probocskai László is. A polgármester űrtől a 
közmeghallgatáson elhangzott ígéretről — bővítéssel kapcsolatos 
népszavazást illetően — káté tájékoztatását. Felhívta a figyelmet, 
nehogy a bővítés az érintett 8 település egymás közti viszonyát 
megrontsa. Inkább ne kapjunk pénzt, de ne is legyen bővítés.

Madarász István, Iklad polgármestere felszólalását egy kri
tikával kezdte. (Jogosan. Szerk.) Ikladon, mint említette, a 2000 
fős lakosságból 140-en voltak kíváncsiak a fejleményekre. 
Aszódon 30-an. (Nem a jelenlévőknek szólt a kritika.) Ikladon 
igen fontos dologként kezelik a veszélyes hulladékot, mint az 
emberi lét melléktermékét. Már az iskolában tudatosítják — 
kirándulás a veszélyeshulladék lerakótelepre, elemgyűjtés. A 
bővítéssel kapcsolatban kijelentette: még a galgamácsai döntést 
megelőzően az ikladi képviselőtestület olyan határozatot hozott

— ha Galgamácsa elfogadja a bővítést, akkor népszavazást 
írnak ki, amennyiben elutasítják, Bdad is hasonlóképpen cselek
szik —, ugyanis a szerződés szabályzata szerint ha a három 
településből — Galgamácsa, Iklad, Aszód — egy nem járul 
hozzá, akkor már nem lehetséges a bővítés.

Egerszegi János válaszában elmondta, hogy a kompenzáció 
egy megközelítőleg mindenre kiterjedő vizsgálat alapján felál
lított százalékos részesedési táblázat alapján történt, mely sze
rint Aszód46 % -, Galgamácsa 38 %-, Iklad 18 %-ban részesedik 
bárminemű kompenzációban. (Ezt Galgamácsa vitatja, szerin
tük nekik 90 % jár, Aszódnak semmi, Ikladnak viszont 10 %-ot 
megszavaznak. A szakvélemény “átfogalmazásától” nyomós 
érvek felvonultatása esetén nem zárkózik el a táblázat kiállítója.)

Bagyin József a végére tartogatta a csattanót. Bejelentette, 
hogy Aszód város képviselőtestülete elutasította a bővítést. 
Népszavazást azért nem írtak ki, mert a szerződés csak egyetér
tés esetén írható alá, s mivel Galgamácsa és Iklad már elzárkó
zott, így már igenlés esetén sem támogatná a három település a 
bővítést. A polgármester úr bejelentette, hogy a telep idehelye- 
zéséért kérik a kompenzációt, ami elmaradt, nem pedig a bőví
téséért. A veszélyeshulladék-lerakó országos rendszer működé
sének hibájaként jellemezte, hogy nincs egy etalon, egy példa, 
mely utat mutathatna a többi településnek. Konkrétan: egy 
kompenzáció nélkül felépített telep egyetlen település számára sem 
lehet vonzó. Ebben látja arra az esélyt a polgármester úr, hogy a 
kormány belátja az elmúlt rendszer mulasztását, és pótolja azt.

Hasznos, jól sikerült este volt. A körben elhelyezett székek a 
vélemények súlyát egyenlő mértékűnek sugallták, nem fölül
vagy alultaksáltnak, mint azt tenni szokták az elnökségi aszta
lok. Az este beszélgetéssel telt, vélemények cserélődtek, s a 
jelenlévők egy fokkal tisztább képpel térhettek meg otthonukba.

Asztalos Tamás



K Ö S Z Ö N E T
Rövid óvodavezetői munkásságom örömeiről már értesítet

tem az Aszódi Tükör olvasóit. Most az óvoda éves fő felada
táról és annak eredményeiről szólnék. Kollégáimmal a családi 
ház és az óvoda kapcsolatának építését tűztük ki feladatul erre 
az évre.

Észrevehető szemléletváltozást tapasztalhatunk a szülők kö
rében. Egyre többen felismerik, hogy óvodánk nemcsak meg
őrzi gyermekeiket, míg munkában vannak, hanem a nevelési 
gondok megoldásában is segítőik vagyunk. A kis 3 éves gyer
mekét aggódva itt hagyó szülő, aki az elválást talán nehezebben 
viseli el, mint kis “szemefénye”, csak akkor bízik az óvónők 
szeretteljes bánásmódjában, igazságos problémamegoldásá
ban, ha arról naponta megbizonyosodik. Az első óvodai napo
kon gyakran cseng a telefon, hogy megtudakolják: sír-e még, 
evett-e, el tudott-e aludni a csöppség? S nagyon örülnek a 
szülők, ha a megbékélésről, jó  étvágyról és nyugodtságról 
kapnak értesülést. Mi, óvodai dolgozók észrevesszük azt a 
percet, amikor a szülő elfogad bennünket, és képes együttmű
ködni velünk.

Legtöbb szülő belátja, hogy a nehezedő életkörülmények az 
intézményt is sújtják, ezért felajánlották segítségüket.

Vizuális nevelésünk anyagszükségletének jelentős részét 
biztosították. Azért nem esett vissza a gyerekek rajzolási ked
ve, mert a szép színes ceruzák, filctollak, megfelelő méretű 
rajzlapok vonzották őket. Sok munkahelyen selejtként kezelik 
azokat az anyagokat, melyeket az ötletes óvónők játékkészí
tésre, szobadíszítésre fel tudnak használni (textíliák, számoló
géppapír, zacskók, dobozok).

Gyermekeik egyéni higiénéjével kapcsolatos anyagokkal 
természetesen ellátták az óvodásokat. Ez nagy anyagi segítség, 
köszönjük!

Az első szülői értekezleten megalakult a Szülői Munkakö
zösség. Attól kezdve minden csoportban néhány SZMK-tag 
segített az óvónőnek a szervezési munkában. Ezt is szeretném 
nyilvánosan megköszönni.

Az évszakok változását figyelembe véve terveztük a min
dennapoktól eltérő napokat. Ősszel gyümölcs-zöldség napot, 
szüreti bemutatót rendeztünk. Ehhez kaptunk sok gyümölcsöt, 
főzeléknövényt tövestől, hogy jól megfigyelhesse minden gye
rek. A szüret teljes folyamatát végigpróbálhatták a gyerekek: 
darálták, préselték, majd kóstolták a friss szőlőlevet és megkí
nálták kedves vendégeinket is (INO-gondozottak, szülők). Erre 
az alkalomra varrták az új táncszoknyákat az anyukák: Pintér- 
né, Bittóné, Gódomé, Kapuváriné, Tóthné. Köszönjük szépen!

Az általános iskolában már az első osztálytól kezdődik a 
német nyelv oktatása. Úgy éreztük, hogy iskolaelőkészítést 
ilyen szempontból is kell végeznünk. Pardi Lászlóné és Nagy 
Nóra szülők jótékony hozzájárulása az óvodai év teljességéhez 
a “német és angol játszóház” vezetése. Sok mondókát, verset, 
dalt megismertek a gyerekek, s ezek felkeltették érdeklődésü
ket más népek, nyelvek iránt. Mindkettőjüknek köszönjük a 
foglalkozásokat és az évzárón a bemutatót.

A téli fő ünnepünk, a karácsony emlékezetessé tételét is 
segítették a szülők. Adventi koszorút, betlehemet, piros almát, 
süteményt hoztak, hogy hagyománytisztelő ünnepünk legyen. 
Köszönjük!

Farsangi előkészületünket befolyásolta a hosszú influenza- 
járvány, mégis sikeres volt. A nagycsoportosok jelmezes be
mutatkozása kellemes perceket adott a zord időben mindnyá
junknak. Az ötletes jelmezek elkészítéséért, az éjszakát igény
be vevő munkáért köszönet jár az édesanyáknak!

Az SZMK vezetősége kezdeményezte és szervezte meg 
március 27-én a hagyományteremtő HAJNALKA bált. Mint 
új szervezéshez, igen jótékonyan álltak hozzá a szülők és 
meghívott vendégeink. Hajnalig szólt a REMIX zenekar talp- 
alávalója. Az ellátást Bugyik Ferenc vállalkozó családja bizto
sította. Köszönjük nekik és a 2. sz. Általános Iskola Igazgató

A S ZÓ D I

ságának, hogy a napközi minden helyiségét rendelkezésünkre 
bocsátotta. A tombolához a főbb díjakat a Korona cukrászdá
ból, Péter Lajosné kiskereskedőtől, Laczik Józseftől és Bugyik 
Ferenctől kaptuk. A szülők minden tombolajegyet megvásá
roltak. Egy-egy tányér süteménnyel is hozzájárultak a szóra
kozáshoz. Mindezeket köszönjük!

A “tavasz ünnep” két napos volt. Egyik napon minden 
fellelhető virágból hoztak a gyerekek, hogy minél többfélét 
láthassanak, ismerhessenek meg. Szinte mindenki virággal 
érkezett aznap. Az udvaron délelőtt a virágok megcsodálása 
után minden csoport bemutatott egy-egy verset, dalt a tavasszal 
összefüggésben. Az anyáknapi dal után virággal kedveskedtek 
a gyerekek a jelenlévő nagymamáknak, dédikéknek (valamint 
az INO-tagoknak). Második nap kirándult az óvoda: Vácrátót- 
ra, a botanikuskertbe, autóbusszal. Az erdőben is megfigyel
hették a tavaszt. Köszönjük, hogy a kiscsoportosok szülei 
közül többen eljöttek segíteni, s bíztattak bennünket, hogy 
máskor is próbálkozzunk hasonló szervezéssel.

Nemcsak szórakozással alakult kapcsolatunk a szülőkkel, 
hanem a munkában is együtt voltunk. Az udvarrendezéssel 
kapcsolatban első lépés a Berek felőli lejtős udvaron a mászó- 
kák helyének vízszintesre gyalulása. Egy vállalkozó egész 
napos munkája nagy géppel biztosította a következő munkához 
a terepet. Kómár Letícia szüleinek köszönöm ezt!

A pancsoló medencét olyan helyre terveztük, ahová a gép 
nem tudott felmenni, ezért kézi ásással mélyítették ki a helyét. 
Könczöl, Gódor, Deme, Sípos, Kassai, Barta -apukák, Fülöp 
Zsigmond nagybátyja, Gabai Gábor nagy- és dédapja dolgoz
tak itt. Ősgyepes, egész nyáron esőt-nemlátott földet kellett 
kicsákányozni, s elhordani. Kemény munka volt a szó szoros 
értelmében! Nagyon szépen köszönjük!

A jó szívvel végzett munka eredményes. Az eredmény néha 
később mutatkozik, így az udvaron végzett fáradságos munka 
is csak később lesz látványos. A szülők segítése az óvodában 
nélkülözhetetlen. A szülők és az óvodai dolgozók jó  kapcsolata 
a biztosíték arra, hogy bármilyen eredményt elérjünk.

A gyemeküket iskolába írató szülőktől kérem, hogy gondos
kodó szeretetük ne fogyjon ki az iskolában sem. A 2. sz. 
Óvodába őszre belépő új gyerekek szüleitől pedig azt remélem, 
hogy átveszik jó hagyományainkat, új ötletekkel segítik az 
óvodai életet széppé tenni, s majd, ha tőlük búcsúzunk, az 
ideihez hasonlóan sok köszönnivalóm lesz!

Kovács Dezsőné

Ü N N E PI K Ö N Y V H É T  ’93

A könyvtár a május végén és június elején tartandó Ünnepi 
Könyvhéten számos új kiadvánnyal várja olvasóit.

— Válogatás a könyv ünnepén megjelenő müvekből — 
ÁGH István: Rókacsárda

Ágh István humorral, szerelmes gyöngédséggel és bru
tális epizódokkal átszőtt regényt írt arról a korszakról, 
amelyben a ma élők nagy része és a magyar falvak 
többsége súlyos, sok esetben halálos sebeit szerezte. 

SÁRKÖZI Mátyás: Torkig Bizánccal
A Londonban élő szerző novelláinak fő témája a még 
itthon töltött gyermekkor, a háború, a gettó és a Rak
part, ahonnan a Dunába lehet lőni asszonyt, gyereket 
és öreget, valamint az 1956. év forradalma.

ADAMIK András: Római irodalom az archaikus korban 
KRISTÓ Nagy István: A világirodalom története 1 —2. kötet 
BOTLIK J. — DUPKA Gy.: Magyarlakta települések ez

redéve Kárpátalján 
LÁZÁR Ervin: A manógyár

Az író nyolc új meséjét tartalmazza a kötet.

Szeretettel várjuk régi és leendő olvasóinkat!
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CSAK

SEGÍTSÉGGEL

Aszódon a labdarúgásnak hagyományai vannak. Sok nagy
nevű: játékos játszott már az aszódi pályán, szép eredmények 
születtek magasabb osztályban. Jelenleg a megyei H. osztály
ban szerepel a labdarúgó csapat. Ott is az őszi szezont az utolsó 
helyen zárta. Az ifjúsági és a serdülő csapat ettől sokkal jobb. 
4., illetve 5. helyen végzett.

A klub 1992-ben működéséhez közel 1 millió forintot hasz
nált fel, kellett volna több is, de nem volt. A kiadásainak egy 
részét (350 ezer forintot— ez nagyon kevés) az Önkormányzat 
biztosította. A megyei II. osztályban való bentmaradáshoz a 
jelenlegi elnökség mozgósított mindenkit, hogy anyagilag tá
mogassa a futball-klubot, sajnos, kevés eredmény mutatható ki 
e téren. Az elmúlt év folyamán magánszemélyektől 60.000 
forint folyt be, az OTP 772-161-es számú számlára. Voltak 
személyek, akik az anyagiakon túl is segítették a futball-klubot. 
A teljes névsor felsorolására nincs lehetőségünk, de Szabó 
Józsefet (Koko) — elnézést a megkülönböztető jelző használa
táért — és családját külön ki kell emelnünk, ugyanis az elmúlt 
év augusztusában teljes napra vendégül látta lőrinci hétvégi 
házában a csapatot. Ezen kívül Szabó József jelentős anyagi 
támogatást is nyújtott. Ki kell emelnem még Molnár József 
vállalkozót, aki felújította öltözőnket, és sok egyéb segítséget 
is nyújtott. Juhász József zöldséges is sokszor látta vendégül a 
csapatot, emellett anyagilag is támogatta. A Sára vendéglő két 
alkalommal adott némi térítés ellenében vacsorát a csapat ré
szére. Juhász János és brigádja ellenszolgáltatás nélkül kivágta 
a pálya melletti fákat, ezzel is biztosítva a pálya környékének 
rendezettségét. A nyugdíjasok önzetlen anyagi segítségét is 
szeretnénk megköszönni. A felsoroltakon túl a helyi GAMESZ 
vezetőjének sokoldalú segítségéért külön köszönet jár.

Az 1993-as évet anyagi fedezet nélkül kezdtük. A Polgár- 
mesteri Hivatalhoz benyújtott kérelmünkre március 16-ig még 
nem érkezett válasz. A működéshez szükséges 60.000 Ft-ot 
megelőlegeztük, elköltöttük. Problémát okoz a játékosokat 
szállító busz műszaki állapota is. Felújítását nem tudjuk finan
szírozni. A környező községekben — Iklad, Veresegyház, Hé- 
vízgyörk —  a labdarúgás nagyságrendekkel több támogatást 
élvez önkormányzataitól. Gondot jelent számunkra az is, hogy 
a felnőtt csapat 80 %-a nem helybeli, sok tehetséges aszódi a 
feltételek hiányában nem hozzánk jár sportolni. Mindennemű 
segítség mellett létfenntartásunk érdekében további támogatók
ra van szükségünk. Biztosítanunk kell Aszódon a labdarúgás 
jövőbeni létét. A csapat idén nem indult rosszul, éppen ezért 
mind buzdítani, mind támogatni fontosnak tartjuk.

Gáspár István

Köszönjük...
A 2. sz. Általános Iskola Szülői Munkaközössége nevében köszönetét 

mondunk mindazoknak, akik aláírással támogatták tiltakozásunkat a két 
általános iskola összevonása ügyájen.

866 aláírás gyűlt össze, melyet a közmeghallgatáson, 1993. március 
26-án adtunk át a Képviselőtestületnek. Úgy gondoljuk, bebizonyosodott, 
hogy az iskolai oktatás olyan közügy, amelynek a megfelelő szintű 
színvonalon történő biztosítása minden aszódi polgárnak érdeke.

A Képviselőtestület tudomásul vette tiltakozásunkat, és reméljük, hogy 
mindezek után olyan döntést fog hozni, amely mind a gyerekeknek, mind 
a szülőknek a legjobban megfelel.

Valamennyi támogatónk segítségét tisztelettel megköszönjük!
A 2. sz. Általános Iskola Szüléi Munkaközössége nevében

Kovács Andrásné

“EMBERI MÉLTÓSÁGOT M IN D EN K IN EK !”
Május 8. —  Vöröskeresztes Világnap

A vöröskeresztes mozgalom minden évben május 8-án, az 
alapító, Henry Dunant születésnapján tartja világnapját. Ilyen- 
kor a világ legaktuálisabb gondját állítja középpontba és fel
hívja a 153 tagországban működő vöröskereszt- és vörös fél
hold- szervezetek figyelmét arra, hogy munkájukat az arra az 
évre választott jelszó köré csoportosítsák. Az idei világnap 
jelszava: “Dignity fór all!”, azaz “Emberi méltóságot minden
kinek!”. A világnapi jelszóban kifejezett gondolat a valamilyen 
okból hátrányos helyzetbe került embertársaink segítését, a 
kisebbséghez tartozók megbecsülését, a menekültek, az egész
ségkárosodott embertársaink számára is elfogadható, emberi 
körülmények biztosítását jelenti. Bármilyen nyomorúság, baj, 
bánat, rettegés, katasztrófa jusson is osztályrészül embertársa
inknak, kötelességünk méltóságot biztosítani számukra. Ezt a 
méltóságot gyakran egy jó szó, egy segítséget nyújtó kéz, ruha, 
egy tál étel vagy bármilyen más őszintén adott segítség is 
jelentheti. A Magyar Vöröskereszt idei programjait e jelszó 
jegyében rendezte meg.

A Vöröskeresztes Világnap alkalmából az Országos Vörös- 
kereszt

Dr. BODÓ ZSOLT igazgató főorvost a Vöröskeresztes 
Munkáért járó bronz fokozatú,

BAKTI TIBORNÉ domonyi vöröskeresztes titkárt ezüst 
fokozú kitüntetésben részesítette.

A körzeti Vöröskereszt Szervezet Gáspámé Csókás Rita 
szervező vezetésével a Világnap alkalmából jótékonysági kon
certet szervezett, mely rendezvénynek az NM 2. sz. Fiúnevelő 
Intézete adott otthont.

A jótékonysági hangverseny célja elsősorban a nehéz körül
mények között élő, perifériára szorult emberek megsegítése, 
illetve a hátrányos helyzetben lévő családok gyermekeinek 
táboroztatásához való segítségnyújtás volt.

A hangverseny szépségét és jelentőségét —  a célon túl — az 
adta, hogy a fellépők valamennyien aszódi érdekeltségűek 
voltak.

Az Evangélikus Egyház kórusa, az ez évben alakult és első 
alkalommal debütáló Városi Énekkar, a Gimnázium Énekkara, 
a Kollégium Kamarakórusa, az I. és II. sz. Általános Iskola 
énekkarai és a Zeneiskola növendékei olyan műsort adtak, 
amely nagyon sokáig emlékezetes marad a — sajnos ismét nem 
túl nagy létszámú — közönség és valamennyi közreműködő 
számára.

Köszönet illeti a felkészítő és karvezető pedagógusok mun
káját: Módos Tibomé (Gimnáziumi Énekkar, Kollégiumi Ka
marakórus, Városi Énekkar vezetője)

Tarr Gábor ̂ Evangélikus Egyház Kórosa, I. sz. Általános 
Iskola énekkara, Egyesített énekkar vezetője)

Litauszki Márta (II. sz. Általános Iskola énekkara és furulya- 
csoport vezetője)

Rónai Lajos (Zeneiskolai növendékek fúvószenekarának 
felkészítője

Koch Ottó (Zeneiskolai növendékek felkészítése fúvós 
hangszereken

Szegedi József (Zeneiskolai növendékek felkészítése hege
dűn).

Amikor felcsendült a hangverseny végén Bárdos Lajos: 
Láng és fény című műve a fellépő énekkarok egyesített kóru
sának hangzásában — biztos vagyok benne, hogy minden 
hallgató számára csodálatos élményt jelentett.

A hangverseny jótékonysági célú volt. A közreműködők 
nem kevés idejüket áldozták arra, hogy önzetlenül vegyenek 
részt rajta. Ott voltak, és nagyszerűen helytálltak.

Gyűlt össze adomány is. Nem túl sok ugyan, de ezzel is 
segíteni lehet legalább néhány emberen.
És akkor már megérte!

Pardi Lászlóné
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TISZTELT
ASZÓDI POLGÁROK!

Az ASZÓD FESZTIVÁL-ra, amely 1993. augusztus 
19—20—21-én kerül megrendezésre, testvérvárosainkból 
— a németországi Obemburgból és a romániai Nyárádsze- 
redáról — várunk küldöttséget.
Aküldöttségek tagjai szereplői lesznek a FESZTIVÁL-nak. 
Obemburgból egy népzenei együttes és néptánccsoport (kb. 
60 fő), Nyárádszeredáról egy felnőtt- (30 fő) és egy gyer
mekcsoport (20 fő) érkezik várhatóan.
Várjuk mindazoknak az aszódi családoknak a jelentkezését, 
akik erre a 3 napra szívesen fogadnának vendéget. A ven
déglátó családoknak elsősorban éj szakai szállást, reggelit és 
vacsorát kell biztosítani külföldi vendégeik részére.
A vendéglátó családok jelentkezését a Vécsey Károly Hely
őrségi és Városi Művelődési Házban várjuk — lehetőleg 
személyesen.
Kérjük, hogy Önök is járuljanak hozzá az ASZÓD FESZ
TIVÁL sikeréhez, színvonalának emeléséhez.

Bízva a magyarok vendégszeretetében, köszönettel:

a FESZTIVÁL Rendezőbizottsága

Felhívás
Az Aszód—Galgamácsa térségében megépült és üzemelő 

veszélyeshulladék lerakótelep ellenőrzésére 1986-ban Tár
sadalmi Ellenőrző Bizottság alakult. A TEB Aszód — Kar
tal — Bag— Iklad— Domony— Galgamácsa— V ácegres 
települések lakóiból alakult 17 fős létszámmal, de ma már 
csak 5 aszódi lakos végzi az ellenőrzési feladatokat.

Felkérjük a tisztelt lakókat,

hogy a TEB széleskörű ellenőrzésének folytatásához és a 
további működés érdekében jelentkezzenek a Polgármesteri 
Hivatal Műszaki Csoportján.

Polgármesteri Hivatal

*

FELHÍVÁS

Az Aszód és térsége közös beruházásában létesülő gáz
hálózat építésének idejére

Társadalmi Ellenőrző Bizottság
alakul Aszód lakosságának köréből.

Felkéijük azon lakókat, akik vállalják 1994. decemberéig 
a gázberuházás folyamatának figyelemmel kísérését, jelent
kezzenek a Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportján. A 
megalakítandó TEB önállóan ténykedik.

A Polgármesteri Hivatal a szükséges iratokat, adatokat 
rendelkezésre bocsátja.

Polgármesteri Hivatal

HÉTVÉGI ÉS ÜNNEPI ÁLLATORVOSI ÜGYELET 

Aszód és akömyező települések (Bag, Domony, Iklad, Kartal, 
Verseg) részére kialakított hétvégi és ünnepi állatorvosi ügyeleti 
szolgálat júniusi beosztása az alábbiak szerint alakul:
Június 5-én 8 órától június 7-án 8 óráig 

Dr. Németh Mihály 
Aszód, Kossuth L. u. 62. Tel.: 207 

Június 12-én 8 órától június 14-én 8 óráig 
Dr. Szőke Zsolt
Aszód, Kossuth L. u. 86. Tel.: 413 

Június 19-én 8 órától június 21-én 8 óráig 
Dr. Soós Endre

Aszód, Kossuth L. u. 31. Tel.: 62 
Június 26-án 8 órától június 28-án 8 óráig 

Dr. Szőke Pál
Aszód, Kossuth L. u. 86. Tel.: 413

Dr. Németh Mihály 
körzeti állatorvos

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
pályázatot ír ki
az Ászód belterületi szakaszán kialakított parkolók 
bérbevételére és fizető parkoló üzemeltetésére.
A meghirdetett parkolóterületek:

— Kossuth L. utca 1—44-ig két oldalon
__ Szabadság tér területe

— Petőfi utca egyirányosított szakasza

Pályázati feltételek megtekinthetők a jegyzőnél. 
Pályázat benyújtásának határideje: 1993. június 10.

Polgármesteri Hivatal

Járm űvek várakozási díjai:
(egy órán belül)
— tehergépkocsi 2 t-íg 25,— Ft
— tehergépkocsi 2 to. felett 25,— Ft
— személygépkocsi 10,— Ft
— utánfutó 5,—  Ft
— motorkerékpár 5,— Ft
— motorkerékpár oldalkocsival 10,—  Ft
— egyéb 5,— Ft
Egy órán túl tartózkodó jármű parkolási díja arányosan 
növekszik óránként.

TURMIX KISBOLT AJÁNLATA
Aszód, Falujárók útja 11/a.

PVC ÉS SZŐNYEGPADLÓ
minta utáni értékesítése 
» több, mint 100 fajta szőnyeg 
» több, mint 30 fajta PVC 
BMX kerékpárok

Szeretettel várjuk vásárlóinkat! 
Nálunk mindig valami 

OLCSÓBB!

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

Szedés, tőredelés: Gyúrky Imréné (Petőfi Múzeum) 
Munkatársak: Pardl LászJóné, Kovács István Csaba 

Engedélyszám: lll/PHF/279/1989.
----- TYPQ Készült a Typovent Kft.

VR N T  nyomdájában______



HIRDESSEN AZ ASZÓDI TÜKÖRBEN!
I  .    : :  ____________ ______: : — ._____ _ _  ál_____:________ —  :—-—

TRINK-DUÓ KFT
Aszód, Falujárók útja 

(Volt szovjet laktanya területén) 
bérbeadja 

2x300 m2-es helyiségét.
A bérlemény 300 m2 egybefüggő^ 

(szellőzőbe kötött), valamint 
300 m2 tagosított boxokból áll.

Raktározásra (főképpen zöldség) 
kiválóan alkalmas, 

illetve bármilyen tevékenységre 
bérbeadó.

Cím:
TRINK-DUÓ KFT 
ifj. Laukó József 

ügyvezető igazgató
Aszód,

Falujárók útja (volt szovjet laktanya) 
Telefon:

06 (60) 343-357.

t  " ' ..........  >

M Á R M O ST  
GONDOLJON A  TÉLRE!

A gázszereléssel járó gondját 
megoldom,

ha már most megrendeli 
gázszerelését.

V Á L L A L O M :
B®' tervezés-szerelés 

b̂  teljeskörű anyagbeszerzés 

kéménybélelés
b?  gáztűzhelyek, gázkazánok, amerikai 

kazánok és vízm elegítők beüzemelé
sét,
garanciális javítását.

EZT A SZOLGÁLTATÁST 
EGY HELYEN ÉS HELYBEN 

M E G K A P J A .

Bodó Gyula
A szód, Falujárók útja 5/22.

......— ..■.....— ................................................ \
Ismét m egnyitja kapuit

az aszódi volt VO LÁN-telep. 

AJÁNLATUNK:
✓  FU V A R O ZÁ S:

szállítást vállalunk darus teherautóra, 
fűtőolaj házhozszállítás, 
munkásszállítás stb.

✓  AU TÓ SO K  R É SZÉ R E : 
üzemanyag forgalmazás 
— akciós árakkal —  
valamely üzemanyagnál

júniusban
5 Ft-tal olcsóbban tankolhat!

✓  ÉPÍTK EZŐ K  R É SZÉ R E :
építőanyag megrendelhető gyári áron, 
házhozszállítással együtt

✓  EG YÉB SZO L G Á L T A T Á SSA L  
állunk Önök rendelkezésére

G yő ződ jön  m e g  róla:
ERDEMES BETÉRNI!

N yitva:
m in d e n  n a p  6  —  22 ó rá ig  

❖
Árukiadó jelentkezését várjuk. 

D H ii i im im ii im i im i im im iH i i i i i i iM im a
mm mm

I REDŐNYKÉSZÍTÉS \

= 20 napon belül, =
előlegfizetés nélkül! =

*m mm

mm mt

|  Szereléssel,
I szállítással I
mm tm

mm im

i  1980,“  Ft/m 2 5

MAYER FERENC 5 

= 2170 Aszód Iskola u . l .  |
mm wm
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HIRDETÉSFELVÉTEL: Városi M ű v e lő d é s i H áz
V_________________ ___________________________________________________ __________ ____________________________________ J



HIRDESSEN AZ ASZÓDI TÜKÖRBEN}
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| N a p f é n y te tő  A K C IÓ !!! ZANI OLASZ

' t *  ** *~ m  '
. •.•; ,*** .«* _.....

t W R A K T Á R Ö N ^ , - - 15000  ÜVE6 f "
MINDEN SZÍNBEN

TARTOZÉKOK RAGASZTÓK 
NAGY s

T ÍPUSOK: Rapido
Air-Light
Praktico

NAPFÉNYTETŐK 
SZERELÉSE ÉS 

ELADÁS

NYUGAT 
SZÍNVONALÚ 

SZERELÉS 
ÉS KISZOLGÁLÁS

H-2143 Kef«p

13.750 — Ft ÁFA-val 
11.925,—  Ft ÁFA-val 
20.668 —  Ft ÁFA-val

VÁLASZTÉKBAN 4 *
' á l i f

mFÓLÍ
SZÍNBTÖBB

W í

m  biza
€  FÓR

KEREPESTARCSA, Raktár körút 5.
Telefon: 06-28-70811/32,44 
Rádiótelefon: 06-60-16561 

BUDAPEST, III. kerület, Rákóczi u. 1.
Telefon: 160-84-14

M á r m o st g o n d o ljo n  a  n y á r r a , 
S ze re lte sse n  n a p fé n y te tő t k o c s ijá ra !

HIRDETÉSFELVÉTEL: V á ro s iM ű v e lő d é s i H á z



ASZÓDI
GYERMEKNAPI

MAJÁLIS
—  19 9 3 . m á ju s  2 9 . —  

10.00 —  23.00 

H e ly e : R é g é s z  úti F e s z tiv á l P a rk

PROGRAM
10.00: MEGNYITÓ

10.10 órától folyam atosan:
játékos vetélkedők, sportversenyek, 
szellem i tusák
Az 1. és 2. sz. Általános Iskola 
KI-MIT-TUD győztes műsorai

10.00— 14.00:
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI VETÉLKEDŐ 
FELNŐTTEK ÉS GYEREKEK RÉSZÉRE
—  KRESZ teszt verseny
—  Gyermek kerékpáros teszt ügyességi verseny 

30.000,- Ft értékű  ajándék: 
kerékpártükrök, ingyenes olajcsere, ingyenes 
műszaki vizsgáztatás, 
valamint sok-sok hasznos ajándéktárgy

—  Nemzetközi kerékpáros kupa 
—  iskolai forduló

—  Ejtőernyős ugrás
—  Ü gyességi pálya kicsiknek

Eredményhirdetés:
15.00 órakor a SZÍNPADON!

11.00: KRISZTI ÉS A YANKE EXPRESS 
EGYÜTTES GYERMEKMŰSORA

14.00: ZENÉS DIVATBEMUTATÓ
a Galga Sport és Szabadidő Ruházati Bolt 
termékeiből

15.00: EREDMÉNYHIRDETÉSEK
—  Élet a Földön rajzpályázat 
— közlekedési vetélkedők
—  szellemi tusák

16.00: A DEFEKT DUÓ
GYERMEKKABARÉJA

TOVÁBBÁ:
mini vidámpark 
hőlégbalon
helikopteres sétarepülés
katonai, rendőrségi, tűzoltó bem utatók
ugráló gum i vár
"csináld magad! "-sátor kicsiknek  

labirintus m ászóka

20.00 órától: D IS C O

/ _/
EGESZ NAPOS BUFE, JEGKREM, UDITO! 

SZÓRAKOZÁS KICSIKNEK, NAGYOKNAK!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Vécsey Károly Helyőrségi és Városi 
Művelődési Ház



GYERMEKREJTVÉNY

Az áprilisi rejtvény helyes megfejtése:
1 . 1 . 2  (Vajk volt I. István eredeti neve)
2. X  (egy nagytucat 144)
3. X  (1 m3 = 10001)
4 .1  (a gyémánt a legkeményebb ásvány)
5. X  (vívásban nyert Magyarország a legtöbbször 

olimpiai bajnokságot)
6 .1 .  (Irakban van az egykori Bábel)

2. Mátyás király nem ehetett burgonyát, mert akkor 
még Európában nem ismerték. Csak Amerika felfede
zése után — 1492 —  kezdett meghonosodni földré
szünkön. Mátyás király pedig 1940-ben halt meg.

Sajnos, a kért határidőre mindössze három megfejtés 
érkezett, így csak ezeket tudtuk figyelembe venni a 
sorsolásnál.
A szerencsés nyertesek:

I. Nagy Éva Aszód, Falujárók útja 5/23.
II. Jeney Zsuzsi Aszód, Podmaniczky u. 22.

III. Nagy Bálint Aszód, Falujárók útja 5/23.
A nyerteseknek eljuttatjuk a jutalmakat.

MÁJUSI REJTVÉNY

A  m ájusi rejtvény szponzorai:
HarajkaJánosné 
Pásztor Attila

_________Hévízcoop BT_______

1. Tudod-e?
Mely ország pénzneme?

—  a yen
—  a zloty
—  a lej
—  a frank

2. Kitói származik az alábbi versidézet?
“Mit nekem te zordon Kárpátoknak 
Fenyvesekkel vadregényes tája,
Tán csodállak, ámde nem szeretlek,
Képzetem hegy-völgyedet nem járja."

3. Nyelvünk furcsaságai közé tartozik, hogy egy-egy 
szó elrejtve más-más szóban is szerepel, függetlenül, 
hogy jelentése kapcsolatban áll-e vele. Az alábbi sza
vak hiányzó betűit beírva mindig olyan szót kapunk, 
melyben a KÉP szó szerepel. A megoldásban segítsé
get adnak az értelmező meghatározások.
Például: Kiállító helyiség —  KÉPTÁR 
A szavakból annyi betű hiányzik, ahány pont van.
1......KÉP... —  szakma, foglalkozás
2. KÉP.....—  fantázia
3. ..KÉP.... — öntelt
4. ...KÉP —  tájékozódunk vele
Kérjük a megfejtéseket legkésőbb június 15-ig eljut
tatni a V écsey Károly Helyőrségi és Városi Művelő
dési Házba. Csak a határidőig beérkezett megfejtése
ket tudjuk a sorsolásnál figyelembe venni.

G Y E R E K E K !
Felhívjuk figyelmeteket, hogy a legtöbb helyes megfej
tést beküldők között év  végén sorsolást tartunk, és a 
szerencsés nyertes egy meglepetés-díjat fog kapni. 
Várjuk megfejtéseiteket! Pardi László™

“ELET A FÖLDÖN”
rajzpályázat

Az 1993. márciusában megrendezett rajzpályázatra 
több mint 100 pályamunka érkezett Aszódról, illetve a 
körzet óvodáiból, iskoláiból.

Igazán örvendetes dolog volt, hogy nemcsak az isko
lás korú gyerekek, hanem a 20 éven felüli ifjúság is 
megmozdult a felhívásra, és küldött be a pályázatra 
szép és érdekes munkákat.

Az alkotásokat kategóriánként és korosztályonként 
értékelte a zsűri, melynek elnöke Dr. Fedinecz Atanáz 
volt, tagjai: Vankó Éva művelődési előadó, Zengő János- 
né óvónő.

A kiválogatott művekből május 27-én az 1. sz. Általá
nos Iskola zsibongójában nyílik kiállítás, m ely június 
4-ig tekinthető meg.

Lehetőség van közönségdíj odaítélésére is. Szavazni 
a helyszínen, a kiállítás m egtekintése u tán  lehet.

Az eredményhirdetésre és díjkiosztásra május 29-én 
15 órakor a Gyermeknapon kerül sor.

A RAJZPÁLYÁZAT EREDMÉNYE:
Óvoda
1. Sztrecskó András (Iklad; 6 éves)
1. Kuthi András (Iklad; 6 éves)
2. Kálna Natália (Túra; 5 éves)
3. Németh Renáta (Iklad; 6 éves)
Alsó tagozat:

I. kategória: Ceruza- és zsírkrétarajzok
1. Paulin Ákos (Verseg; 10 éves)
2. Sápi Katalin (Aszód; 9 éves; 2. sz. Ált. Iskola)
3. Csemi Péter (Galgamácsa; 10 éves)

II. kategória: temperamunkák
1. Pethő László és Mayer Viktor (Aszód; 10 évesek;

2. sz. Ált. Iskola
2. Tóth Katalin (Aszód; 10 éves; 2. sz. Ált. Iskola)
3. Hicska Anita (Domony; 9 éves)
Felső tagozat
1. Szabó Hajnalka (Túra; 11 éves)
2. Kajtor Anikó (Túra; 11 éves)
3. Tóth Gabriella (Túra; 12 éves)
4. Máté Szabina (Galgamácsa; 12 éves)
Felnőtt kategória
1. Szabados Ferenc (Aszód; 18 éves)
2. Bartha Judit (Aszód; 16 éves)
3. Garasanin Márta (Aszód; 16 éves)
4. Varga Edit (Aszód; 25 éves)

A zsűri különdíját Kádár Péter kapja (Aszód; 14 éves;
2. sz. Ált. Iskola)

Vankó Éva 
műv. előadó

“Élet a Földön” rajzpályázat

KIÁLLÍTÁS

Megnyitó: 1993. május 27. 16 óra 
I. sz. Általános Iskola (Csengey u.)

Megnyitót mond:

Kommámé Gerőcs Edit igazgató

A kiállítás június 4-ig tekinthető meg!


