
1995. FEBRUÁR 
VII. évfolyam 2. szám 

20,- Ft

ASZOD VAROS HAVILAPJA

MEGHÍVÓ
KÖZMEGHALLGATÁSRA

Aszód Város Önkormányzata 
nevében

tisztelettel meghívom városunk 
lakosságát

a KÖZMEGHALLGATÁSRA,

melyet 1995. március 10-én 
18 órakor tartunk 

a Vécsey Károly Helyőrségi 
és Városi Művelődési Ház 

nagytermében.

Bagyin József 
polgármester

Az 1.sz. Általános Iskola új tetőszerkezete

• •
Ünnepi

megemlékezés

1995. március 15-én 
A PETŐFI MÚZEUM ELŐTT

8.30 óra: TÉRZENE
(Közreműködik 
a Zeneiskola fúvószenekara)

9.00 óra: ÜNNEPI MŰSOR 
ÉS KOSZORÚZÁS 
AZ 1848-AS FORRADALOM 
ÉVFORDULÓJÁN 
(A műsort összeállította 
a 2. sz. Általános Iskola)

KATONAI ESKÜ
ASZÓD HELYŐRSÉGBEN 

A KATONAI SZERVEZETEK

KATONAI ESKÜJÉRE

1995. m árcius 11-én,
13 órakor kerül sor

városunk főterén.

Az esküre érkező szülőket,
hozzátartozókat, valamennyi 

kedves vendégünket műsorral várjuk.

Az esküt te tt  ifjú katonák 
az ünnepséget követően, 14.15-től -  
az új rendszerű bevezetés m ellett -  
civil ruhában  m ehetnek eltávozásra.

S ztá n  Is tvá n  ezredes, 
ezred p a ra n c sn o k



2 ASZÓDI

JCedue& olvaóáfí l
Szerkesztőségünk továbbra is várja azokat az ol

vasói leveleket, amelyek városunk lakóinak problé
máiról tudósítanak, javaslatokat fogalmaznak meg, 
véleményeket mondanak döntésekről, illetve bővítik 
ismereteinket városunk múltjáról és jelenéről.

Jó lenne, ha a negyvenes-ötvenes évek közéletének 
és kulturális életének vezetői is megszólalnának.

Szeretnénk, ha megszólalnának az IMI volt dolgo
zói, mit jelentett számukra a gyár, hogyan élik át a 
jelenlegi helyzetet.

Szívesen vennénk, ha a pedagógusok, nevelők le
írnák gondolataikat a változó iskoláról, a NAT-ról, 
a jövő iskolájáról. Bizonyára mindenkit érdekel, hi
szen gyermekeinkről van szó, az ő jövőjükről.

Hiszem, hogy az Aszódi Kamarateátrum továbbra 
is a miénk. Utánuk mentünk Kartalra is. Várjuk új 
vezetőinek nyilatkozatát terveikről, elképzeléseikről.

A rendszerváltás az ifjúság szervezeteinek életét 
is befolyásolta. Mit tudunk nyújtani fiataljainknak, ami 
segítheti egészségesen gondolkodó felnőtté válásukat?

Lehet, hogy valakit megbántok vele, de én még az 
úttörőmozgalmat és annak tevékenységét is tartal
masabbnak tartom, mint a TV mocskának kiszolgál
tatott gyermekeink mai helyzetét.

szerk.

Várjuk c
ö n t  ö T y

«*■ ha cikket kíván m egjelentetni az Aszódi 
Tükörben,

w ha előfizetni kíván az Aszódi Tükörre, 
ha apróhirdetést szeretne feladni az Aszódi 
Tükörben,

w ha az Aszódi Tükör régebbi számait 
szeretné megvenni!

M in dezt m eg teh eti a  V árosi 
K ön yvtá rb a n  a  n y itv a ta r tá s i id ő  a la tt.

A VÁROSI KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA;
Hétfő
Kedd
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

10.00-12.00
10.00-12.00

10.00-12.00
1 0 .0 0 - 1 2 .0 0

9.00-12.00

13.00- 17.00 óráig
13.00- 17.00 óráig

13.00- 17.00 óráig
13.00- 17.00 óráig  
óráig

Az Aszódi Tükör egyes régebbi számai 
5 Ft-os egységáron kaphatók a Könyvtárban.

Fizessen e lő  az Aszódi Tükörre , ezze l is 
tám o g atja  a lap fo lyam atos  m eg jelenését!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Aszód város Önkormányzat Képviselö-testülete 1995. ja
nuár 25-én tartotta 2. soros ülését, melyen az alábbi ha
tározatokat és rendeleteket alkotta:
1. Nyitott Kapu Alapítvány helyiség kérelme
A képviselő-testület a Nyitott Kapu Alapítvány kurátora 
által beadott kérelemre, melyben állandó kiállító helyiség 
kijelölését kéri, felhatalmazta a Művelődési és Közoktatási 
Bizottságot, valamint a Településfejlesztési Bizottságot, 
hogy tegyen javaslatot a helyiségre, mely alkalmas lehet 
egy állandó galéria működésére.

2. Farkas József aszódi lakos bejelentése
A képviselő-testület Farkas József aszódi lakos -  szemét
szállító autó beszerzésére, a Csengey úti 1. sz. Általános 
Iskola tornatermének tetőfelújítására és a gázberuházás 
végelszámolásának befejezésével kapcsolatos kérdéseire a 
polgármester, valamint a GAMESZ vezető válaszát tudo
másul vette. Kimondta, hogy a válaszokat az Aszódi Tü
körben is közzé kell tenni.

3. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 
rendelet.
A képviselő-testület az alábbi rendeletét alkotta: 
aszód város önkormányzat képviselő-testületének 

2/1995. 1.25./ ÖR, sz. rendelettel módosított 
II/1994/VHI.16./ÖR. R E N D E L E T E  

l.§.

A rendelet 7.§. (1) bek. helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
„A képviselő-testület az Sztv. 92.. (2) bekezdés 7. pontjá
ban biztosított felhatalmazás alapján a személyes gondos
kodásért fizetendő élelmezési norma mértékét az alábbiak 
szerint állapítja meg:
(1) Gyermekek napközbeni ellátása során a nyersanyag- 
költség az alábbiak szerint kerül megállapításra korcso
portonként:
a) Bölcsőde: bölcsődei norma (0-3 év)
— szociális alapellátásért 1000.- Ft/hó/fő

térítési díjjal:

— étkezésért 60.- Ft/nap/fő
b) Óvoda (3-6 éves korig)
— étkezésért 60.- Ft/nap/fő
c) Általános iskolai napközi (6-14 éves korig)
— étkezésért 74.- Ft/nap/fő
d) Középiskolai menzai norma (18 éves korig)
— étkezésért 60.- Ft/nap/fő
e) Diákotthoni kollégium (18 éves korig)
— alapellátáson kívül nyújtott szolgáltatásért
— 1000.- Ft/fö térítési díjjal
«- étkezésért 126.- Ft/nap/fő

(2) Aszód város Önkormányzat által fenntartott in tézmé- 
nyekben
— a felnőtt ebéd norma 60.- Ft/fő/nap

(3) Étkezésért nyújtott önkormányzati támogatás összege 
az aszódi állandó lakosú gyermekek részére:
— a) bölcsőde 15.- Ft/fő/nap
— b) óvoda 15.- Ft/fő/nap
— c) általános iskola 16.- Ft/fő/nap
— d) középiskola 15.- Ft/fő/nap

2.§.
A 7.§. (2)-(6) bekezdése (4M8) bekezdésre változik.

3. §.
A 8.§. (1) bekezdés helyére az alábbi szövegrész lép:
„A képviselő-testület az étkezésért fizetendő személyi té
rítési díjat Aszód város Idősek Klubja esetén 100.- 
Ft/nap/fő-ben állapítja meg.

4. §.
A rendelet február 1-én lép hatályba.
Aszód, 1995. január 12.

Bagyin József sk. Kissné Kulybus Gizella sk.
polgármester jegyző
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4. 1995. évi víz- és csatornadíj megállapítása
Aszód város Képviseló-testülete az 1995. víz- és csatornadíj 
ármegállapítására az alábbi rendeletet alkotta:

ASZÓD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/1995. (T. 25.) ÖR.SZ. R E N D E L E T E  

Az 1995. évi víz- és csatornadíj hatósági ármegállapításáról 
Az árak megállapításáról szóló 1993. évi CTV. törvénnyel 
módosított 1990. évi LXXXTT. törvény alapján a képvise- 
ló-testület az alábbi rendeletét alkotja:

I. fejezet
Vízdíj hatósági ármegállapítása
l.§. (1) Az önkormányzati tulajdonú Galgamenti Víziköz- 
mú Kft. által 11 településen -  köztük Aszódon -  szolgál
tatott ivóvíz díjának hatósági ára:
-  lakossági és közületi fogysztás után:
2.5 m3/hó-ig 55.- Ft/m3 + 12% ÁFA = 61,60 Ft
2.5 m3/hó fölött 75.- Ft/m3 + 12% ÁFA = 84.- Ft.
1. §. (2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott hatósági ár 1995. 
február 1-tól érvényes.

IL fejezet
Csatornahasználati díj hatósági ármegállapítása
2. §. (1) Az önkormányzati tulajdonú Galgamenti Vízközmű 
Kft. által Aszód városban szolgáltatott szennyvízelvezetés, 
szennyvíztisztítás és kezelés díjának hatósági ára:
a) lakossági csatornahasználat díja:
35.- Ft/m3 + 12% ÁFA = 39.20
b) közületi csatornahasználat díja:
55.- Ft/m3 + 12% ÁFA = 61.60
2. §. (2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott csatornahasználati 
díj hatósági ár: 1995. február 1-től érvényes.
3. §. A víz- és csatornadíj hatósági ármegállapításának élet- 
beléptetésével és végrehajtásával kapcsolatos további fel
adatok a Galgamenti Víziközmű Kft. ügyvezető igazgató 
feladata.
4. §. A rendelet 1995. február 1-jén lép hatályba, ezzel egy
idejűleg a 2/1994/11.22/ ŐR. rendelet hatályát veszti.

Aszód, 1995. január 12.

Bagyin József sk. Kissné Kulybus Gizella sk.
polgármester jegyző

5. Az Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok 
tiszteletdíja
A képviselő-testület a napirend megtárgyalása után az 
alábbi rendeletét alkotta:

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
4/1995./I.25./ ÖR.sz. R E N D E L E T E

az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tisztelet
díjáról.
Azód város Önkormányzata az 1994. évi LXIII. törvénnyel 
módosított, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 20.-a, valamint az 1/199571.11./ ÖR. sz. rendelet 
felhasználása alapján -  figyelemmel az 1994. LXIV. tör
vény előírásaira -  az alábbiak szerint szabályozza be a 
munkaidő kiesés miatti jövedelempótlást.

l.§.

A helyi önkormányzati képviselő a kiesett munkaidő pót
lására tiszteletdíjra jogosult.
(1) A tiszteletdíj-juttatás szabályai:
a) havonként a polgármesteri illetmény 6%-a (jelenleg 
5.400.- Ft)
b) A bizottsági elnökök az ülést előkészítő munkáért 2.000.- 
Ft tiszteletdíjban részesülnek havonta.
(2) A kifizetés félévente történik az igazolt képviselő-tes
tületi üléseken való részvétel arányában. A második fél
évre járó tiszteletdíj kifizetése november 30-ig történik.

2 - § .
A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta tiszte
letdíjra jogosult.

A tiszteletdíj havi összege a miniszteri illetmény 6%-a. 
(8.000.- Ft.)
(2) A tiszteletdíj kifizetése félévente történik. A második 
félévre járó tiszteletdíj kifizetése november 30-ig történik.

3. §.
A bizottságok nem képviselő tagjai szakértőként való konk
rét munkavégzésért esetenként díjazásban részesülnek, 
külön megbízás alapján.
(1) a bizottsági üléseken való részvétel után 1.000.- Ft 
tiszteletdíj jár.
(2) A kifizetés félévente történik az igazolt bizottsági ülé
seken való részvétel arányában.
A második félévre járó tiszteletdíj kifizetése november 
30-ig történik.

4. §.
Az önkormányzat hivatali szervezete a helyi képviselő ré
szére a feladatai ellátásához szükséges technikai, admi
nisztrációs feltételeket biztosítja.

5. §.
A költségek kifizetését, elszámolását a soros törvényi vizs
gálaton túl a pénzügyi bizottság ellenőrzi.
(1) A kifizetések az önhibáján kívül hátrányos helyzetű 
települések kedvező pályázati elbírálása esetén kerülnek 
elszámolásra.

6. §.
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Aszód, 1995. január 25.

Bagyin József sk. Kissné Kulybus Gizella sk.
polgármester jegyző

6. Várakozási díjakról szóló rendelet módosítása
A Képviselő-testület a járművek várakozási díjának eme
lését nem támogatta. Kimondta, hogy a közterülethaszná
latról szóló szerződést 1995. február 1-vel, a szerződésben 
foglalt 90 napos határidővel felmondja. A testület szüksé
gesnek mondta ki a parkolók mellett elhelyezkedő üzletek 
bérlőivel történő egyeztetést a várakozási díjak szedésének 
megszüntetése miatt.

7. Falugazdász foglalkoztatása
A Képviselő-testület a falugazdász álláshely társulás for
májában történő kialakításához nem járult hozzá. Felha
talmazta a polgármestert, hogy a falugazdász munkakörrel 
kapcsolatos szerkezeti változásokról, valamint a városban 
jelentkező igényekről szerezzen információt.

8. Szemételhelyezési díj emelése
A Képviselő-testület a napirend megvitatása után a köz- 
tisztasági tevékenységgel kapcsolatos szemételhelyezési 
díjat — figyelemmel az infláció mértékére -  20%-kal meg
emeli 1995. február 1-től. A díjemelés nem érinti a lakos
sági szemétszállítási díjat.

9. Evangélikus Egyház 1995. évben induló osztályai
nak elhelyezése
A Képviselő-testület az Aszódi Petőfi Evangélikus Gimná
zium elhelyezéséről szóló megállapodás kiegészítésének el
napolását tudomásul vette. Utasította a polgármestert, 
hogy a megállapodás elkészítéséről a megegyezést követő
en gondoskodjon.
A polgármester a 9. napirend megtárgyalása után zárt 
ülést rendelt el, figyelemmel a további 2 napirendre, me
lyen személyes jellegű kérelmeket vitattak meg.
Ézen belül döntött a testület jövedelempótló támogatás 
elleni fellebbezésben, valamint kedvezményes közterület
vásárlási kérelemben.

Laukó Józsefné 
szervezési adm.
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Tájékoztató az
1995. január 25-én megtartott 

önkormányzati képviselő-testü
leti ülésen felvetett 

lakossági kérdésekről

TISZTELT ASZÓDI POLGÁROK!
1995. január 25-én lakossági kérdés hangzott el két téma

körben, melyre az alábbi tájékoztatást szeretném adni:
1. Köztisztaság területén beszerzésre kerülő szemétgyűjtő 

gépkocsi.
Előzmények: Aszód Város kommunális szemétszállítását a 

GAMESZ végzi a volt Költségvetési Üzemtől átvett géppark
kal, ami az alábbi eszközökből áll:

-  IFA UNIPROM hidraulikus kukaemelős tömörítős gépko
csi, kora: 7 év, befogadóképessége: 15-18 m3

-  AVIA billenőplatós kocsi (házi készítésű tartály, kézi be
öntés) kora: 11 év, befogadóképessége 5 m3

-  ARO FIX platós tartalék gépjármű.
Amint látható, egy igen elavult gépjárműpark, és egy kor

szerűtlen technológia áll rendelkezésünkre a lakossági és in
tézményi szemétszállítás végzésére.

Az elmúlt évek során több képviseli-testületi ülésen felme
rült egy új szállítójármű beszerzésének szükségessége, de 
pénzügyi fedezet hiányában nem valósulhatott meg.

Az 1994. évi költségvetés tervezésekor a hátrányos helyzetű 
település pályázat során (mint alapellátási feladat megoldása) 
megigényelte a város a gépjármű beszerzési árának egy részét, 
ami az év során elfogadásra került. Ezzel megindulhatott egy 
ajánlatkérés, melyet több szakirányú forgalmazóhoz eljuttattunk.

Feltételként szabtuk meg az alábbi szempontokat:
-  csak olyan nagyságú (önsúlyú) gépjármű vásárolható, ami 

Aszód adottságainak megfelel (szűk utcák: Horváth I. u., Tü
kör u., Korén köz, Miskolczi köz, valamint támfal nélküli utak: 
Dózsa Gy. u., Siklaki hegy),

-  funkciójában a legtöbbet tudja (110,120, 240, 1.100 literes 
kukák, illetve kiskonténer emelésére is alkalmas),

-  kis önsúlya és tartálytérfogata ellenére a legnagyobb be
fogadóképességű,

-  megbízható, kisfogyasztású, környezetkímélő alvázzal 
rendelkezik.

A beérkezett ajánlatok közül két szállító ajánlata felelt meg 
a megadott feltételeknek.

A képviselő-testület először a MUT-TAUN cég ajánlatát fo
gadta el, de az időközbeni nagymértékű forintleértékelés ha
tásai miatt a SERVITEC Kft ajánlata vált kedvezőbbé (a fo
rintleértékelés hatását átvállalták), és a testület az utóbbi 
céggel történő szerződéskötésre adott megbízást.

A szerződést 1995. január 31-i szállítási határidővel kötöt
tük meg, melynek tárgya:

-  1 db RENAULT alvázra szerelt hulladékgyűjtő és szállító 
gépjármű,

-  1994. évjárat.
-  Hasznos térfogata: 7,5 m3
-  Tömörítési arány: 1-6
-  Elszállítható laza hulladék 37,5 m3 tömörített állapotban
-  Ára: 10,5 millió forint.
-  Garancia: 1 év
A bedobószerkezet alkalmas 110-1.000 1 közötti űrtartalmú 

minden edény ürítésére és lomtalanításra.
A Kft a gépjármüvet 1995. január 31-én Aszódon átadta.
A rendszerbe állítását a műszaki vizsgáztatás, valamint a 

személyzet munkavédelmi és kezelési oktatása befejeztével 
tervezzük.

A meglévő gépparkból az AVIA kézi működtetésű gépjármű 
tartalékban marad.

Az új gépjármű üzembeállításával lehetőség nyílik arra, 
hogy nagyobb intézmények, lakóközösségek korszerű és esz
tétikus 1.100 literes kiskonténert szerezzenek be, így eltűn
hetnek a kukasorok és a város képe javul.

Bízom benne, hogy e korszerű jármű beszerzésével hosszú 
időre megoldódik városunkban a kommunális szemétgyűjtés, 
illetve szállítás feladata.

A második témakör az l.sz. Általános Iskola tornacsarnok 
magastető átépítésének munkálatai:

Előzmények:
A tornacsarnok 1985-ben készült el.
Az építés során a födém tartószerkezetét meg kellett vál

toztatni.
Az eredetileg tervezett II. betonpanel helyett RBT-180 jelű 

CLASP rendszerű rácsos tartót építettek be. Ennek a változ
tatásnak az eredménye, hogy nagyon lapos lett a tető hajlás
szöge, minek következtében nagy foltokban megállt rajta a 
csapadékvíz.

Á víz átszivárgása azt eredményezte, hogy elindult a kor
rózió a tűzihorganyzott acél trapézlemezen, valamint a ned
vesség hatására a hőszigetelés sem funkcionált megfelelően.

Az acél tartók fesztávolsága következtében oly mérvű dil- 
letációs mozgás jött létre, amely a csatornarendszert és a le
mezfedést folyamatosan rongálta.

A fenti okok miatt az önkormányzatnak dönteni kellett a 
további károk kiküszöbölése érdekében.

Vis-mayor támogatás elnyerésével lehetőség nyílt egy 
könnyűszerkezetű magastető ráépítésére.

A lapos tetőjavításának gondolatát elvetettük, mert egy javító 
betonréteget és arra az új szigetelést a meglévő rácsos tartó- 
szerkezet terhelhetősége nem engedte meg.

A tervek elkészítésével a MAKONA egyesülést bíztuk meg, 
aki a magastetö komplett dokumentációját leszállította. Ki
emelten kezeltük az új tető tervezésénél a statikai ellenőrző 
számításokat.

A statikai ellenőrző számítások meghatározták a pontos 
munkafolyamatokat és a bontandó rétegeket.

A tartószerkezet eredeti határterhelése miatt és a teljes 
biztonság érdekében a Hivatal Műszaki Osztálya megbízta 
GMT-BAU-TRADE Építőipari Kft-t, hogy párhuzamosan vé
gezze el a tornacsarnok szerkezetének vizsgálatát a magastető 
ráépítés figyelembevételével.

Az ismételt statikai vizsgálat (az előzőktől teljesen függet
len) megerősítette a korábbi számításokat és ugyanazokat a 
rétegbontásokat rendelte el. A rétegrendek bontásával a szer
kezet statikailag „teljes mértékben megfelelő”.

A magastetös építkezéssel egyidöben, valamint után# a 
munkafolyamat előírásainak megfelelően a rétegrendet eltá- 
volítottuk és a födémszerkezet új THERVOLIN szigetelést ka
pott.

A rácsos tartószerkezet statikai vizsgálatával egyidöben a 
tornacsarnok más szerkezeteit is vizsgáltuk (vasbetonkoszorú, 
tartó falak) és ezek a szabványnak teljes mértékben megfe
lelnek

Befejezésül szeretném elmondani, hogy a tornacsarnok az 
átépítés során nyerte el a városképbe illő formáját és hosszú 
időre így sikerült az állagát megőrizni.

Bízom benne, hogy tájékoztatásommal sikerült a Tisztelt 
Aszódi Polgárokat megfelelő információhoz juttatni.

Tolmácsi Miklós 
GAMESZ vezető
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Önkormányzati hírek
Aszód város Önkormányzat Képviselő-testülete 1995. febru

ár 8-án tartotta a munkaprogram szerinti ülését, melyen az 
alábbi határozatokat hozta:

— Első napirendi pontként vitatta meg a képviselő-testület 
a jegyző beszámolóját Aszód város Önkormányzat Polgármes
teri Hivatalának 1994. évi munkájáról. Az anyagot a képvi
selő-testület megvitatás után egyhangülag elfogadta.

-  Második napirendként tárgyalta a testület a Művelődési 
Ház közös működtetéséről szóló együttműködési megállapodást.

A megállapodás tervezetet előzőleg a Művelődési és Közok
tatási Bizottság megvitatta és elfogadásra javasolta. A képvi
selő-testület a megállapodás-tervezetet az alábbiak szerint el
fogadta:

Együttműködési m egállapodás
amely létrejött egyrészről:
a 40. Galga Vezetésbiztosító Ezred (Helyörségparancs- 

nokság)
másrészről:
Aszód Város Önkormányzata
között a Vécsey Károly Helyőrségi Klub közös üzemeltetése 

tárgyában -  határozatlan időre -  az alábbi feltételek mellett:
1. A volt Városi Művelődési Ház és a Vécsey Károly Hely

őrségi Klub az Együttműködési Megállapodás aláírásával
Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Ház (2170 

Aszód, Szabadság tér 10.) megnevezéssel működik.
2. Az ingatlan tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője a Hon

védelmi Minisztérium.
A közös működtetésű Művelődési Ház fenntartói:
a) a Magyar Honvédség, amely a közvetlen irányítással meg

bízza a 40. Galga Vezetésbiztosító Ezred parancsnokát, illetve 
Aszód Város Önkormányzata.

3. A közös fenntartású intézmény munkáltatói jogkörét a 
honvédségi közalkalmazottak esetében (1 fő igazgató, 1 fő köz- 
művelődési előadó, 1 fő pénzügyi előadó, 1 fő portás, 1 fő 
fűtő-karbantartó, összesen 5 fő) a Helyőrség parancsnoka, a 
városi közalkalmazottak tekintetében (1 fő közművelődési elő
adó, 1 fő takarító, összesen 2 fő) Aszód város polgármestere 
látja el.

4. A közös fenntartású intézmény igazgatói pályázatának 
kiírásában, a pályázat elbírálásában Aszód városa Önkor
mányzati Képviselő-testülete véleményezési joggal bír.

5. A közös fenntartású intézmény valamennyi közalkalma
zottja tekintetében a szakmai munka irányítását, felügyeletét 
az intézmény mindenkori igazgatója látja el.

6. Az intézmény feladata a Helyőrség és Aszód város pol
gárai számára a közművelődési, szórakozási és szabadidős te
vékenységek biztosítása, a hagyományok ápolása. Az intéz
mény feladatából következő, az éves szakmai programban le
fektetett rendezvények és tevékenységek elsőbbséget élveznek 
az egyéb, más célú felhasználással szemben. Az intézmény 
lehetőségein belül segíti és helyet biztosít -  térítés mellett -  
városi egyesületek számára.

Az intézmény éves szakmai munkaterv alapján működik. A 
munkatervet az intézmény közművelődési előadói és az igaz
gató készítik el. A szakmai munkaterv végrehajtásáért az in
tézmény igazgatója felelős. A városi közművelődési előadó, il
letve a városi rendezvényprogram tekintetében a Polgármes
teri Hivatal művelődési főelőadója felelős.

7. A két fenntartó minden év szeptember 30-ig külön szer
ződésben megállapodik a következő évi költségvetésnek a felek 
által biztosított összegéről.

8. Aszód város Önkormányzata a költségvetésében jóváha
gyott támogatás összegét negyedévente utalja át a közös fenn
tartású intézmény számlájára. A IV. negyedévi támogatás 
összege legkésőbb szeptember 30-ig kerül átutalásra.

Az átadott pénzeszköz felhasználását Aszód város Önkor
mányzat revizora ellenőrzi.

9. A szerződő felek az Együttműködési Megállapodást éven
te felülvizsgálják, közös megegyezés alapján módosíthatják. 
Csak az aláíró felek -  a mindenkori polgármester és a hely

őrség parancsnoka, a megfelelő felhatalmazás mellett -  mó
dosíthatják a szerződést. Ők felelősek a szerződésben foglaltak 
maradéktalan betartásáért.

10. Az Együttműködési Megállapodásban nem szabályozott 
kérdésekben a PTK szabályai az irányadók.

A szerződő felek jelen keretszerződést közös megegyezéssel 
bármikor felbonthatják, hat havi felmondás mellett.

11. Az Együttműködési Megállapodás mellékletei:
a) SZMSZ, amely tartalmazza az intézmény működésére, 

tevékenységi körére, nyitvatartására vonatkozó adatokat, a 
dolgozók munkaköri leírásait;

b) Éves szakmai program, amely dátum és esemény pontos 
megjelölésével tartalmazza a Ház által szervezett és lebonyo
lított rendezvényeket;

c) Pénzügyi megállapodás, amely tartalmazza az önkor
mányzat által jóváhagyott pénzügyi keretet, annak a fenntar
tásra fordítható hányadát, a tételes bontásban a rendezvé
nyekre felhasználható összeghányadot.

Aszód, 1995. február 15. 
Bagyin József sk. 

polgármester 
Aszód város 

Önkormányzata 
nevében

Sztán István sk.
ezredes, ezredparancsnok 
40. Galga Vezetésbiztosító 

Ezred 
nevében

-  Harmadik napirend a Petőfi Sándor Gimnázium és Gépé
szeti Szakközépiskola megyei fenntartásba való átadásának 
ügye volt.

Á képviselő-testület a tárgyról szóló tájékoztatót tudomásul 
vette. Á Művelődési és Közoktatási Bizottság javaslatára az 
intézmény átadásához egyeztető ad-hoc bizottságot jelöl ki, 
melynek tagjai Bagyin József polgármester, Kissné Kulybus 
Gizella jegyző, Chugyik János képviselő, a Pénzügyi Bizottság 
elnöke, Frajna Miklós képviselő, az intézmény igazgatója, va
lamint Honig Antal képviselő.

-  Negyedik napirendként került előterjesztésre az Aszódi 
Tükör 1995. évi megjelentetésének és finanszírozásának ügye. 
A napirendet a Művelődési és Közoktatási Bizottság megtár
gyalta. A képviselő-testület a bizottság előterjesztése alapján 
az Aszódi Tükör 1995. évi megjelentetéséről és finanszírozá
sával kapcsolatban kimondta, hogy a nyomdai munkákat és 
a felelős kiadói feladatokat a TYPOVENT Kit. végzi külön 
szerződés és havi elszámolás alapján. A lap terjedelme maxi
mum 16 oldal. A képviselő-testület szükségesnek mondta ki 
az előfizetők számának növeléséhez a szervezői munkák el
végzését. A végleges szerkesztő megbízatása és díjazása érde
kében továbbra is felhatalmazta a bizottságot, hogy javaslatát 
tegye meg.

-  Ezt követően került sor a Művelődési és Közoktatási Bi
zottság elnökének előterjesztésére. Az elnök javaslatot tett a 
bizottság létszámának további bővítésére.

A képviselő-testület az előterjesztés alapján a Művelődési 
és Közoktatási Bizottság tagjai számát az alábbi személyekkel 
egészítette ki. Hónig Antal képviselő, Penák Dóra, László Fe
renc és Stündl Gáborné nem képviselő tagok.

-  A képviselő-testület újra tárgyalta a Nyitott Kapu Alapít
vány kérelmét. A Művelődési és Közoktatási Bizottság előze
tesen megtárgyalta a kérelmet. A javaslatuk alapján a kép
viselő-testület a Nyitott Kapu Alapítvány galéria céljára al
kalmas helyiség kijelölését -  jelenleg üresen álló ingatlan hi
ánya miatt -  nem támogatta.

-  A képviselő-testület az 1995. évi közmeghallgatás időpontját:
1995. március 10. 18 órára tűzte ki.
A közmeghallgatás helye: Vécsey Károly Helyőrségi és Vá

rosi Művelődési Ház.
-  Nyolcadik napirendként került előterjesztésre a Veszélyes 

Hulladéklerakó Telep kompenzációjának ügyében tárgyaló ad- 
hoc bizottsága történő delegálás. A képviselő-testület a bizott
ságba Bagyin József polgármestert és Hegyesi Sándor képvi
selőt delegálta.

-  A képviselő-testület zárt ülésén tárgyalta meg 3 aszódi 
család telekvásárlási kérelmét, 2 család gázberuházás csatla-
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kozásához fizetendő díj részletfizetési kérelmét, melyekhez 
hozzájárult.

A képviselő-testület elvi hozzájárulását adta a volt szovjet 
laktanya területén lévő ingatlan megvásárlásához, valamint 
az ingatlanban DISCO üzemeltetéséhez, amennyiben a tulaj
donos a szakhatósági engedélyeket beszerzi, illetve a parkolási 
lehetőségeket, valamint a köztisztasági feltételeket megoldja.

Döntött a testület ingatlanátminősítési ügyben is. A testület 
az Aszód, Petőfi u. 8. szám alatt lévő önkormányzati szolgálati 
lakást önkormányzati szociális bérlakássá minősítette át.

Zárt tárgyalás keretén belül került sor bérleti szerződés 
meghosszabbítására, valamint bérlakás vásárlási kérelem el
bírálására is.

Laukó Józsefné 
szervezési adm.

ANYAKÖNYVI HÍREK 
(január 1 -  február 10.)

ELHUNYT:
-  Gyebnár Pál Aszód, Deák F. út 5.
-  Chugyik Pál Aszód, Pesti út 14.
-  Nyitrai Istvánné Aszód, Kender u. 10.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:
-  Frajna György és Nagy Ildikó

SZÜLETETT:
Január 1-én Szabó Rózsa 
Aszód, Falujárók útja 5/17.
Január 2-án Kundra Dávid 
Aszód, Falujárók útja 5/8.
Január 11-én Szenoráczki Ákos 
Aszód, Hatvani út 6.
Január 12-én Szikora Dóra 
Aszód, Hunyadi út 49.
Január 13-án Borkesz Richárd 
Aszód, Kossuth L. út 78.
Január 22-én Mácsai Imre Márk 
Aszód, Berkes u. 39.
Január 26-án Kmetty K ristóf 
Aszód, Dózsa Gy. út 44.
Január 27-én Nemecz Vanessza 
Aszód, Falujárók útja 5/11.
Február 6-án Peterson Márk 
Aszód, Falujárók útja 5/11.
Február 7-én Andrásik Dávid 
Aszód, Pappfóldi út 1.

Laukó Józsefné  
szerv. adm.

Vankó Magdolna
képviselőasszony fogadóórái:

Helye:
Polgármesteri Hivatal képviselői iroda 

(földszint)
Ideje: Minden pénteken délelőtt 8-12 óráig 

Amennyiben ebben az időben nem tudják felkeresni 
a képviselőasszonyt, kéréseiket, felvetéseiket -  

lezárt borítékban elhelyezve -  leadhatják 
a Polgármesteri Hivatal titkárságán.

T e le fo n  1 9 9 5  ?
Jó híreim vannak telefonügyben!
Telefon ugyan valószínűleg idén sem lesz, de 

minden más dolog reménytkeltő.
Székely Lajos a DIGITEL 200L Rt. igazgatója 

újra optimista. Egyébként ő mindig optimista, 
tavaly is az volt.

A „telefonfejlesztő” Rt. megnevezésében sze
replő 200L számomra vészesen hasonlít az „ezer- 
egyhez”.

Az 1002-ik történet szerint a Digitel vezetősége 
bízik abban, hogy az idén a gödöllői körzetben 
25.000 új vonal végén szólalhat meg a telefon. 
Mindehhez az első feltétel, hogy eldőljön a vita 
az ÉSZ-TÁV-val (a másik telefonfejlesztő társa
sággal), hogy mennyi az értéke annak a munká
nak, amit eddig a térségben végeztek. Kb. 700 
millió forint a vita vagy per tárgya.

A telefonjáték tovább folytatódik...

a szerkesztő

 ̂ 'lTisztelt földgázfogyasztók !
TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY 1994. JÚLIUS 1-VEL 

A TIGÁZ RT. TÚRÁI SZOLGÁLTATÁSI ÜZEME TELEPHELYET VÁLTOZTATOTT.

Új címünk: 2191 Bag, Szt. Imre u. 43. Telefon: 06-60/348-559 vagy Aszód 96

Munkaidőben: (Hétfőtől - péntekig: 7.10 - 15.30.)
Régi címünkön az alábbi települések gázfogyasztóinak hibabejelentéseit várjuk:

TÚRA, ZSÁMBOK, VACSZENTLÁSZLÓ, VALKÓ, KÓKA, DÁNY 
Cím: 2191 Túra, Régivásártér 6. Telefon: 06-28/330-480 vagy Túra 19

Új telephelyünkre az alábbi települések fóldgázfogyasztóinak bejelentéseit várjuk: 
GALGAHÉVÍZ, HÉVÍZGYÖRK, BAG, ASZÓD, IKLAD, KARTAL, DOMONY, VERSEG, 

GALGAMÁCSA, VÁCEGRES, VÁCKISÚJFALU 
Munkaidőn kívül: Egységesen ügyeleti szolgálatot biztosítunk új telephelyünkön.

Telefon: 06-60/348-559 vagy Aszód 96

TIGÁZ Rt. Gödöllői Kirendeltség Gödöllő, Kenyérgyár u. L Tel.: 28/330-589
v______________________________________________ y
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HOGY ÖN NE FÁRADJON HIÁBA...
Címek, telefonszámok, információk

FÖLDHIVATAL

2100 Gödöllő, Ady sétány 60. Telefon: 28/320-520 
Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 8.30 - 12.00 13.00 - 18.00
Kedd: 8.30 - 12.00
Szerda: 8.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Csütörtök: 8.30 - 12.00
Péntek: 8.30 - 12.00

APEH PEST MEGYEI IGAZGATÓSÁG GÖDÖLLŐ ÉS 
KÖRZETE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI CSOPORT

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 2. Telefon: 28/310-328 
Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 9.00 - 17.30
Kedd: 8.15-16.00
Szerda: 8.15 - 14.00
Csütörtök: 8.15 - 14.00
Péntek: 8.15 - 13.00

MEGYEI MUNKAÜGYI KÖZPONT ÉMÁSZ GYÖNGYÖSI ÜZLETIGAZGATÓSÁG
GÖDÖLLŐI KIRENDELTSÉGE HATVANI KIRENDELTSÉGE

2100 Gödöllő, Szabadság tér 10. Telefon: 28/310-175
28/310-297

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 8.00 - 15.00
Kedd: 8.00-15.00
Szerda: 8.00 - 15.00
Csütörtök: 8.00 - 15.00
Péntek: ügyfélfogadás nincs!

APEH PEST MEGYEI ÉS BUDAPESTI 
ADÓFELÜGYELŐSÉG

1397 Budapest, X III. kér. Váci út 48/C-D 
Telefon: 06-1/269-88-88 
Ügyfélfogadás rendje: 

Hétköznap: 8.15 - 15.30 
Péntek: 8.15 - 13.00

3000 Hatvan, Csaba u. 11. Telefon: 06-37/341-311 
Ügyfélfogadás rendje:

Hétköznap: 7.00 - 15.00

GALGAMENTI VÍZIKÖZMŰ KFT

2191 Bag, Dózse Gy. u. 20. Telefon: Aszód 178 
06-60/343-156, 06-60/343-091 

Ügyfélfogadás rendje: 
Hétfőtől-csütörtök: 7.00 - 16.00
Péntek: 7.00 - 13.00
Éjjel-nappal műszaki ügyelet!
Hibabejelentés:
1. Aszód, Szennyvíztelep Telefon: Aszód 164
2. Túrái telep Telefon: Túra 63
3. KFT. Központi telepe Telefon: Aszód 178 
Hibabejelentés bármelyik telepen lehetséges!

GÖDÖLLŐ VÁROSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 6-10. Telefon: 28/320-333 
Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 9.30 - 17.30
Kedd: ügyfélfogadás nincs!
Szerda: 8.00 - 12.00
Csütörtök: 9.30 - 17.30
Péntek: ügyfélfogadás nincs!

VÁROSI BÍRÓSÁG ÉS ÜGYÉSZSÉG

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 19. Telefon: 28/320-197 
Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 8.30 - 15.00
Kedd: 8.30-11.30
Szerda: 8.30-11.30
Csütörtök: 8.30-11.30
Péntek: 8.30-11.30

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 
VÁCI KIRENDELTSÉGE

2600 Vác, Csányi L. krt. 10. Telefon: 06-27/315-922 
Ügyfélfogadás rendje: 

Hétfő-csütörtök: 8.00-18.00
Péntek: 8.00-12.00

ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI 
SZOLGÁLAT (ÁNTSZ)

2100 Gödöllő, Ady E. sétány 56. Telefon: 06-28/320-568

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI- ÉS 
ÉLELMISZERELLENŐRZŐ ÁLLOMÁS

2100 Gödöllő, Kotlán S. u. 1. Telefon/FAX: 06-28/320-611 
Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő-csütörtök: 7.30 - 16.00
Péntek: 7.30 - 15.10
Állategészségi ügyekben és élelmiszerárusítás enge
délyeztetéséhez előzetesen egyeztetni szükséges a 
320-611-es telefonszámon dr. Kisfaludy Ferenccel!
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K Ö Z J E G Y Z Ő K  

Dr. Hajdi László
2100 Gödöllő, Remsey krt. 6. Telefon: 06-28/330-063 

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Kedd: 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Szerda: 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Csütörtök: 8.00 - 12.00 13.00 - 16.30
Péntek: 8.00 - 12.00

Dr. Pálné dr. G esztesi Szilvia
2100 Gödöllő, Dózsa György u. 2. Telefon: 06-28/330-032 

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő-csütörtök: 8.30 - 11.30 13.00 - 15.45
Péntek: 8.30-11.30

Dr. Szabó Veronika
2100 Gödöllő, Szent János u. 32. fsz. Telefon: 06-20/351-657 

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő-csütörtök: 8.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 12.00
Hétfő-szerda: előzetes bejelentés alapján 18.00 óráig 
van ügyfélfogadás!

Általános tudnivalók 
a köqegyzők tevékenységével 

kapcsolatban:
1. Bírósági tárgyalás esetén az ügyfélfogadás szüne
tel!

2. Okiratok, Illetve aláírás hitelesítése soron kívül In
tézhető!

3. Okiratok szerkesztéséhez szükséges az előzetes 
bejelentkezés!

4. A közjegyzőknél az 1992. január 1. utáni iratok ta
lálhatók. Korábbi évek iratait a bíróságokon lehet be
szerezni.

5. A hagyatéki ügyek intézése a három közjegyző kö
zött az alábbiak szerint oszlik meg:

Dr. Hajdi László: A január, április, július és október 
hónapban elhunytak esetén;

Dr. Pálné dr. Gesztesi Szilvia: A február, május, au
gusztus és november hónapban elhunytak esetén;

Dr. Szabó Veronika: A március, június, szeptember 
és december hónapban elhunytak esetén.

KÖZLEMÉNY!
Aszód é s  a környező települések  

(Bag, Domony, Iklad, Kartal, Verseg) részére 
kialakított hétvégi és ünnepi állatorvosi 

ügyelet március havi beosztása  
az alábbiakban alakul:

Március 4-én 8 órától március 6-án 8 óráig 
DR. SZŐKE PÁL Aszód, Kossuth u. 86. Telefon: 413
Március 11-én 8 órától március 13-án 8 óráig 

DR. SOÓS ENDRE Aszód, Kossuth u. 5L 
Telefon: 62

Március 18-án 8 órától március 20-án 8 óráig 
DR. NÉMETH MIHÁLY Aszód, Kossuth u. 62. 

Telefon: 207
Március 25-én 8 órától március 27-én 8 óráig 

DR. SZŐKE ZSOLT Aszód, Kossuth u. 86. 
Telefon: 413 4

Dr. Németh Mihály 
körzeti állatorvos

É R T E S Í T É S
Aszód város Polgármesteri Hivatala és a körzeti állat
orvos értesítik a lakosságot, hogy az ebek veszettség 
elleni kötelező védőoltására ebben az évben az alábbi 

időpontokban és helyen kerül sor:
1995. március 22-én 8-11 óráig a Kondoros téren, 
1995. március 23-án 14-17 óráig a Polgármesteri 

Hivatal mögötti üres telken.
A pótoltás március 29-én 14-17 óráig 

a Kondoros téren lesz.
Az összevezetéses oltások elvégzése után -  az előző 
évekhez hasonlóan -  lehetőség lesz a kutyák tartási 

helyén történő oltására is.
Dr. Németh Mihály 

körzeti állatorvos

\____________________________________/

Tisztelt leendő ügyfelünk!
A „PALOTA” AUTÓSISKOLA |

Gépjárművezetői tanfolyamot indít i 
kéthavonta 1

Aszódon a Petőfi Sándor Gimnáziumban. , 
A tanfolyamra minden kategóriában várjuk 1 

jelentkezésüket:

KATEGÓRIÁK: |
„SM” Segédmotor (

„A” Motorkerékpár 150 cm3-ig 1
„A” Motorkerékpár 150 cm3 fölött \ 

„B” Személygépkocsi '
„C” Tehergépkocsi 
„E” Nehézpótkocsi «

,,D” Autóbusz

A JELENTKEZŐKNEK '
A TANFOLYAMVÉGZÉSHEZ 

ÖTSZÖRI RÉSZLETFIZETÉSI 
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK! i

A tanfolyamok tervezett kezdése: ■
1995. első félévében március 14. és május 9. 1 

A jelentkezőket a tanfolyam pontos
időpontjáról postán értesítjük. ,

A  ta n fo lya m ra  je le n tk e zn i lehet: 1
V árosi K ö n yvtá r

2170 A szód, K ossu th  L. u. 8. Tel.: 42 ■

Az Iskola megbízottja: Sáhóné Bordás Éva 
Ugyanitt bővebb információval és részletes tájé- ( 

koztatással állunk ügyfeleink rendelkezésére, i 
L ........................................................................................... - I
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Hova lett a
Január 31-én Galgamácsán járva hallottam, hogy a 

három község polgármesterei már november 17-én, a 
választások előtt, a három község lakosságának tudta 
nélkül aláírták az aszódi veszélyes hulladék telep bő
vítéséről szóló szerződést annak érdekében, hogy meg
kapják a 200 millió forintot. Hogy ez mennyire valós, 
nem tudom, talán választ adnak rá az illetékesek.A 
választások előtti kampányban több képviselőjelölt be
mutatkozását is meghallgatva, sok szó esett a megol
dásra váró teendőkről, a polgármesteri hivatal munká
járól, de egy nagyon fontos, valóban mindenkit érintő 
és érdeklő kérdéssel csupán a Polgári Kör képviselője
löltjei foglalkoztak. Ez pedig „AZ ASZÓDI VESZÉLYES 
HULLADÉK LERAKÓ TELEP”.

Elhangzottak olyan megjegyzések, hogy a környékén 
pusztulnak az állatok, kiszáradnak a fák, az ott dolgo
zók nem ihatják az ottani vizet stb. Elgondolkoztató, 
hogy ezen kérdés miért is került le a napirendről? Vagy 
talán nem szabad róla beszélni? Amennyiben bárhol 
egy hasonló telepet kívánnak létrehozni, ott először is 
a lakossággal értenek egyet és elsősorban az Ő bele
egyezésüket kérik. Lásd Öfalu példáját, vagy a jelenben 
Paks esetét. így van ez a bővítés esetén is. Itt ez más
képpen történt és történik most is.

Szó volt róla, hogy a hulladéktelep ellenértékeként 
díjmentes gázvezetéket vagy 200 millió forintot kapnak 
az érintett községek. Most ezt már tagadni próbálják 
annak ellenére, hogy Bőd Péter Ákos, volt miniszter és 
Becker Pál, volt országgyűlési képviselő egy közösen 
tartott városgyűlésen egy kérdésre, a volt miniszter ki
jelentette, hogy a 200 millió forint megvan. Azóta eltűnt 
Bőd Péter Ákos is, Becker Pál is, de nem tudni hova 
tűnt a 200 millió. Legalább az maradt volna meg.

Tudomásom van arról, hogy Püspökszilágy és Kisné- 
medi minden egyes m3 veszélyes hulladékért községen
ként 28.000 Ft-ot kap. Igaz az a hulladék veszélyesebb,

Pontosabban....
Amikor Dancs Antal január 31-én Galgamácsán járt, va

lótlan hírt hallott. Az érintett három település polgármes
terei sem november 17-én, sem azután nem írtak alá a 
Veszélyes hulladéklerakó telep bővítéséről szerződést abból 
a célból, hogy a bővítés fejében a három település 200 millió 
Ft-hoz jusson.

Valójában csak szó volt különböző kompenzációs megol
dásokról, és ezt sokan sokféleképpen hallották és értelmez
ték. Legutóbbi, ami az egykori ipari miniszter és az egykori 
országgyűlési képviselő nevéhez fűződik, az valóban a meg
lévő telepen történő bővítéshez volt kapcsolva. Ezt nem 
fogadták el a települések.

Ennek a lehetősége 2 évig állt fenn, ez pedig 1995. január 
15-én megszűnt.

A három település képviselő-testületei Ikladon találkoz
tak 1995. február 7-én. Elhatározták, hogy közösen, tele
pülésenként 2-2 főből álló tárgyaló csoportot hoznak létre 
és az országgyűlési képviselő közreműködésével tárgyalást 
kezdeményeznek az ipari miniszterrel, a telep bővítés nél
küli kompenzációjáról.

Kárpótlás helyett alapítványt hozott létre a telepet üze
meltető Kft. 1991-ben. Ebből évente 2-2,5 millió Ft jut 
Aszódra, a telepre szállított hulladékmennyiségtől függő

200 millió?
mint az aszódi, de a veszélyességi foknak megfelelően 
az itteni érintett községeknek miért nem jár vala
mennyi kárpótlás. Talán nincs aki utána járjon? Re
méljük, hogy lesz.

Ezek a községek nem kaptak semmit, de Aszód, Iklad 
és Galgamácsa polgármesterei, a PYRUS Kft. igazga
tója, a telep vezetője és a társadalmi ellenőrző bizottság 
tagjai megkapták a jutalmukat. (Pest megyei Hírlap 
1990. november 26-i sz.)

Ilyen, a lakosságot érintő és érdeklő kérdések elsik
kadnak. Igaz, az Aszódi Tükör két esetben is közölt 
cikket a hulladék telepről, és nem is éppen kellemeset. 
Pl. nem tudnak annyi földi gilisztát összegyűjteni a 
hulladéktelepen, hogy a szükséges vizsgálathoz elég le
gyen. Vajon hova lettek a giliszták? Azok is kipusztultak?

Miért kell a telep bővítése ahhoz, hogy a már jogos 
200 milliót a községek megkapják? Áz a 200 millió nem 
a bővítésért, hanem a telepítés megengedéséért jár. Va
jon melyik a fontosabb. A 200 millió Ft-e vagy itt és a 
veszélyes hulladéktelep közelében élők biztonságos bé
kés nyugalma, nem veszélyeztetye egészségüket, sőt 
életüket egy bővített veszélyes hulladék teleppel még 
akkor sem, amennyiben az nyugati mintára készült. De 
vajon egyforma talajra épült-e az aszódi vagy éppen 
egy németországi veszélyes hulladék telep.

Bízunk abban, hogy az újonnan megválasztott kép
viselők keresni fogják a megbízható választ e kérdésre 
és arról tájékoztatni is fogják választóikat, azok véle
ményét kikérik és nem fogják önkormányzati titokként 
kezelni a veszélyes hulladéktelep körül kialakult sut
togásokat, melyek nagyon is valósak. Ne a pénz, hanem 
a több ezer ember élete és biztonsága legyen a fontos.

Aszód, február 1.

id. Dancs Antal

en. Ezen kívül évente 500 eFt-ot kap az Aszód Ifjúságért 
Alapítvány is.

Rosszindulatú tehát az a megállapítás, hogy, idézem: „a 
települések nem kaptak semmit, de Aszód, Iklad, Galga
mácsa polgármesterei, a PYRUS Kft. igazgatója, a telep 
vezetője és a társadalmi ellenőrző bizottság tagjai megkapták 
a jutalmukat.) Pest megyei Hírlap 1990. november 26-i száma)”

Valójában: az Ipar a Környezetért Alapítvány egy arany 
éremmel tüntette ki a nevezetteket, melyet a galgamácsai 
telepen helyeztek el, és okleveleket kaptak a személyek. 
A társadalmi ellenőrző bizottság pedig 100 eFt-ot, melyet 
letétbe helyeztek a teleppel kapcsolatos független szakértői 
vizsgálatok elvégeztetése céljából. Az összeg jelenleg még 
maradéktalanul rendelkezésre áll.

Ezt a díjat a nemzetközi környezetvédelmi szakemberek 
javaslatára ítélte oda az Ipar a Környezetért Alapítvány 
Kuratóriuma, akik a telepen jártak, látták annak technikai 
színvonalát, biztonságát és a környezetével való kultúrált 
együttműködését.

Hasonlóan Dancs Antalhoz, én is bízom abban, hogy a 
városunk választott képviselői keresni fogják a megfelelő 
megoldást. És folyamatosan tájékoztatják erről a polgáro
kat, remélve, hogy kevesebb félreértés, elhallás lesz ebben 
az ügyben, nem úgy, mint az írásban, mely a 200 milliót 
keresi.

Bagyin József 
polgármester
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T A L L Ó Z Ó
A szeretet bázisa (Magyar Honvéd, 1995. január 13.)
Újra csendes a püspökszilágyi kiképzőbázis... Nemrég még 

gyerekkacagás, egy hétig tartó öröm és szeretet töltötte meg 
a bázis épületeit... Mintegy százharminc gyerek töltött el a 
kiképzőbázison egy hetet a Magyar Humanitás Alapítvány 
szervezésében. A gyermekek nagyobbrészt Pest, Nógrád és 
Jász-Nagykun-Szolnok megyéből érkeztek, de jöttek Szlováki
ából és Romániából is..., valamennyien hátrányos helyzetűek.

Tíz évvel ezelőtt Sándor Irén, az alapítvány vezetője és né
hai dr. Kollár József szervezték meg Pest és Szolnok megyében 
a hátrányos szociális helyzetű cigány származású gyerekek 
első táborait...

Az egyhetes tábor legfőbb nevelői elve a szeretet,... legfőbb 
célja a gyerekekkel elfogadtatni a másságot...

A tábor két fő szponzora Varga László, az alapítvány ku
ratóriumának elnöke és Sztán István ezredes, a Galga Veze
tésbiztosító Ezred parancsnoka... Több pályázaton is sikerült 
kisebb összegeket elnyerni...

Sztán István ezredes: Súlyos napi gondjaink mellett is gon
dolni kell a jövőre. A jövő pedig a mai gyerekekben rejlik... 
Az, hogy mi katonák vagyunk, nem zárja ki, hogy szeretetből, 
gondoskodásból, a másság elfogadásának eszméjéből ne ad
junk át az arra rászorulóknak...

Elhatároztuk, hogy 1995-ben nyáron is helyet adunk az ala
pítványi tábornak, ehhez már most megszereztük a Galga
menti települések önkormányzati támogatását.

... a környékbeli polgármesterek december 30-án meglátogat
ták a tábort s tapasztalhatták, mit jelent százharminc gyermek 
számára a szeretet. Az, amely nélkül nincs tartalmas élet.

Katona M. István 
fotó: Kiséri-Nagy Ferenc

INGYENES
VIDEOKÖLCSÖNZÉS!

A lakótelepi VIDEOTÉKÁBAN ez év januárjá
tól új szolgáltatás indult.

A film m űvészet kiem elkedő alkotásait, iro
dalmi művek film adaptációit, iskolai kötelező  
olvasm ányok film fcldolgozását és régi magyar 
film sikereket -  valam ivel több, m int 100 filmet 
-  kölcsönzűnk díjtalanul.

Új szolgáltatásunk bevezetését a Nemzeti 
Kulturális Alap pályázaton elnyert támogatás 
tetté lehetővé.

Címünk: Aszód, Falujárók útja 5.
NYITVA TARTÁSI IDŐ: 

hétköznapokon: 16.00 -  19.30 
szombaton: 9.00 -  12.00 -  16.00 -  19.30 

vasárnap: 9.00 -  13.00

NÉZZEN BE HOZZÁNK,
TEKINTSE MEG KÍNÁLATUNKAT!

Tisztelt Választópolgárok!
Köszönöm, hogy szavazataikkal támogattak a decemberi 

helyhatósági választásokon. Az Önök bizalma és támoga
tása tette azt lehetővé, hogy bekerüljek városunk önkor
mányzati képviselő-testületébe.

Egyúttal szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a 2. sz 
Általános Iskolában tartok fogadóórát minden hónap első 
csütörtökén 17-19 óra között.

Kérem, tiszteljenek meg továbbra is bizalmukkal!
Kvaka István 

képviselő

M A G Y A R  P O S T A  R T .  

M agyar P osta  P O S T A H I V A T A L  A S Z Ó D

T Á J É K O Z T A T Ó
A Magyar Televízió műsora vételének előfizetési 

díjáról szóló rendelet szerint nem kell előfizetési dí
jat fizetni:

-  az egyedül élő 70 éven felüli személyeknek,
-  az önálló háztartásban élő házaspárnak, illetve 

az élettársaknak, ha mindketten 70 éven felüliek,
-  azoknak a 70 éven felüli személyeknek, akik 

önálló nyugdíjjá], keresettel vagy egyéb jövede
lemmel nem rendelkező közeli hozzátartozójukról 
gondoskodnak,

-  a súlyosan látás- és hallássérülteknek, vala- 
minmt az I. és II. csoportbeli rokkantaknak,

-  a 100%-os hadirokkantaknak.
Az igényt a helyi postahivatalban kell bejelenteni.

Kvaka István  
Postahivatal vezetője

KÖSZÖNET ÉS 
TÁJÉKOZTATÁS

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mindazok
nak, akik szavazatukkal hozzájárultak ahhoz, hogy be
kerüljek a képviselő-testületbe.

Egyben tájékoztatom a lakosságot, hogy fogadóórát 
minden hónap első csütörtökén 17-19 óráig tartok a 
2. sz. Általános Iskolában.

Chugyik János 
képviselő
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H Í V O G A T Ó

A KAMARATEÁTRUM 
HÍREI

1995. február 23-án
a KAMARATEÁTRUM új bemutatót tart:

HAROLD PINTÉR: ÉTELLIFT
című bűnügyi történetét -  Aranyos Péter, 

Barabás Tamás és Győrft János előadásában.

KÉRJÜK FIGYELJÉK PLAKÁTJAINKAT!

További előadások: február 26.
március 1. 
március 6.

Előadások helye: Művelődési Ház, Kartal,
ideje: 19.00 óra

ASZÓD FESZTIVÁL 1995.
Városunk ebben az évben is megrendezi az immár hagyományossá vált ASZÓD FESZTTVÁL-t, amelyre az idén 

augusztus 18-20. között kerül sor (péntek, szombat, vasárnap).
Bízunk abban, hogy az idei fesztivál sem lesz kurtább, sem hangulatban, színvonalban, sem a programokban, annak 

ellenére, hogy jeles ünnepünk, augusztus 20-a, amelyhez -  illetve köré kapcsolódik a fesztivál, az idén vasárnapra 
esik.

A korábbi évekhez hasonlóan az idén is igyekszünk a jól bevált programok mellett újabb műsorokkal és szolgálta
tásokkal még színesebbé, élménydúsabbá tenni e két és fél napos rendezvénysorozatot.

Ahhoz, hogy sikeres legyen a fesztivál, már most el kell kezdeni az elökészítö-szervezö munkát. A fesztivál fö szervezői 
-támogatói az önkormányzat részéről Bagyin József polgármester, a helyőrség részéröl pedig Sztán István ezredes.

Egy ilyen nagyszabású rendezvény megvalósításához sok segítőre van szükség. Ezért tisztelettel váljuk azok je
lentkezését, akik szívesen segítenének a szervezésben. De váljuk a közösségi igényeket, a jó ötleteket és javaslatokat, 
amelyek gazdagíthatják a programkínálatot, hozzájárulhatnak a rendezvény sikeres lebonyolításához és még több 
látogatót vonzanak.

Természetesen az idén sem mondhatunk le arról, hogy a fesztivál anyagi támogatására szponzorokat keressünk. 
Örömmel veszünk tehát mindenmnemú felajánlást és támogatást.

Közös összefogással és segítő jóakarattal méltón ünnepelhetünk és kellemesen szórakozhatunk az idei fesztiválon 
is, amely már nemcsak a városnak, de a régió lakosságának is várt és megkedvelt eseménye lett.

Vörös László
Heő. és Városi Műv. Ház igazgató

-------------------- ---------- ---------------------------------

A  G ödöllő i T a va sz i N a pok  ren dezvényei:

Március 9. 19.00 óra (ATE Aula)
A MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR HANGVERSENYE Vezényel: MEDVECZKY ÁDÁM

Március 15. 19.00 óra
TOMMI KITTI (Helsinki) és LADÁNYI ANDREA KORTÁRS BALETT ESTJE

Március 19. 19.00 óra
a GODOLLOI SZIMFONIKUS ZENEKAR HANGVERSENYE

Március 25. 18.00 óra
PEST MEGYEI NÉPMŰVÉSZETI EGYÜTTESEK ÉS SZÓLISTÁK GÁLAMŰSORA

Március 29. 19.00 óra
JOHN ÁRPIN (Kanada) és az EVERGREEN CLASSIC JAZZ TRIÓ (USA) JAZZKONCERTJE

Március 30. 19.00 óra (Zeneiskola)
PIETRO DE MARIA zongoraművész HANGVERSENYE

Március 15. KUPA 
légpuskalövő-verseny

1995. március 15-én 9 órától a Vécsey Károly 
Helyőrségi és Művelődési Házban.

Férfiak részére: egyéni- és csapatverseny (3+1 fős csapat) 
Nők részére: egyéni verseny
Juniorok részére: egyéni verseny 
Nevezési díj: csak felnőtteknek 100 Ft/fő

A csapatversenyre -  az intézmények, pártok, 
egyesületek mellett -  munkahelyi kollektívák, baráti 

társaságok és egyéb közösségek is nevezhetnek. 
Nevezni a verseny napján reggel 8 órától lehet a 

helyszínen!
A rendezvény védnöke: Sztán István ezredes, 

helyőrségparancsnok.
a Polgárőr csoport nevében 

Szenoráczki Ferenc 
csoportvezető

V

R észletes inform áció és program: Petőfi Sándor M űvelődési Központ, Gödöllő, Szabadság út 6.
Telefon: 28/320-977

J



12 ASZÓDI

NYITOTT KAPU
TISZTEL T  ASZÓDI POLGÁROK!

Alapítványunk szeretettel meghívja Önöket a „Nyitott napok nyitott kapuk" című rendezvénysorozatára,
március 17-19. között.

A rendezvények a tolerancia évében a másságról szólnak. Közel félmillió látás- és mozgássérült ember él
közöttünk. Róluk, értük szeretnénk szólni.

Az, hogy az egyik ember rokkant, a másik pedig nem, az puszta szerencse dolga.
De érdemes elgondolkodni azon, hogy naponta hány egészséges ember rokkan meg egy rossz mozdulat 

vagy egy kis figyelmetlenség miatt. Nincs tehát tökéletes biztonság.
Ezért van szükség a társdadalom szolidaritására.

Figyeljünk és vigyázzunk egymásra!
Rendezvényeinken amerikai vendégművészek is fellépnek.

Március 17. Képző- és iparművészeti kiállítás Aszód Petőfi Múzeumban 16.00 órakor.
Megnyitja dr. Losonczy Miklós egyetemi tanár.

Március 18. 9.00 órakor konferencia a Fiúnevelő Intézetben.
-  Másság és tolerencia, beilleszkedés és érdekérvényesítés a modern társadalomban, 
egymás megbecsülésére való nevelés -  Megnyitja Szarka Attila igazgató.
Közreműködnek magyar és amerikai politológus szakértők.
Este 18.00 órakor „Mindannyian Mások vagyunk" címmel jótékonysági
koncert a kastély dísztermében. Fellépnek (többek között) Patrícia Bach a chicagói
operaház magánénekese, az aszódi teátrum néhány szereplője
és az aszódi zeneiskola növendékei.

Március 19. az aszódi evangélikus templomban fellép a vakok külföldön sok 
sikert aratott Homérosz énekkara.

A rendezvénysorozat háziasszonya VANKÓ MAGDOLNA országgyűlési képviselő. 
Rendezvényeinket szinte valamennyi aszódi szervezet és egyesület támogatja, a város képviselő-testületétől a 

Vöröskeresztig. Egy rövid időre ide összpontosul a figyelem.
Sok szeretettel várja Önöket az alapítvány és a szereplők.

Nyitott Kapu Alapítvány 
Dr. Rácz Zoltán 

kurátor

Amerikai-Magyar Környezetvédő 
és Kulturális Baráti Társaság 

Sándorné Pálfalvy Beáta üv. elnök

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívjuk Önöket
KESZTYŰS FERENC 

festő-grafikusművész és 
U.SZEGEDI ÁRPÁD festőművész 

kiállításának megnyitójára.
Helye: Vécsey Károly Helyőrségi és 

Városi Művelődési Ház

Időpontja: 1995. március 14. 17.00 óra
A kiállítást megnyitja: 

dr. Sípos Tamás
művészettörténész, a Magyar Televízió 

főmunkatársa

Közreműködik:
Remenár László -  fuvola

A kiállítás megtekinthető a Műv. Ház 
nyitvatartási idejében, március 30-ig.
A kiállított alkotások egyes darabjai 

megvásárolhatók.

A Helyőrségi és Városi 
Művelődési Ház 

márciusi ajánlatai:
-  Március 02. 15.00 óra Nyugdíjasklub -  Nőnapi kö

szöntő
-  Március 03. 18.00 óra TINIDISZKÓ belépődíj: 50.- Ft
-  Március 06. 15.00 óra a Honvéd Nyugdíjas Egyesü

let nőnapi estje
-  Március 10. 18.00 óra Közmeghallgatás
-  Március 11. 19.00 óra Vállalkozók bálja — belépés 

csak meghívóval
-  Március 15. 8.00 óra Lóverseny az aszódi Polgár

őrcsoport szervezésében
-  Március 17. 20.00 óra Country táncest -  sörrel és 

virslivel Játszik a KEKFŰ együttes 
belépődíj: 80.- Ft.

***

TANFOLYAMOK
-  Társastánc kezdőknek (csárdástól a technoig)
-  Szabás-varrás kezdőknek
-  Gázvezeték- és készülékszerelő szakmunkásvizsgá

ra felkészítő
-  Számítógépkezelő

A tanfolyamok elegendő jelentkező esetén 
március hónapban indulnak.

Az érdeklődök részletes tájékoztatást a Műv.
Ház nyitvatartási idejében vagy a 83-as 

telefonszám on kaphatnak.



TÜKÖR 13

„É lh ettü n k  vo ln a  
gyön yörű n . . . ”

Jelenbe veszett emberek, tömegemberek, hata
lomnélküliek. Tárgyiasult a létünk, értelmét a 
dolgok, tárgyak birtoklása adja, hiányzik ez a 
többlet, ami emberré tesz: az igazi kapcsolatok, a 
találkozások élménye.

Egész életünk egy túlélési stratégia, saját gon
dolatainkat, érzelmeinket nem merjük fennhan
gon vállalni, birtokolni akarunk, uralkodni, s el
felejtkezünk az egymásra utaltságról. Hozzászok
tunk személyes kapcsolataink érdektelenségéhez, 
a párbeszédképtelenséghez, ahhoz a belső bizony
talansághoz, amely külső túlzott biztonságérzettel 
párosul.

Elviseljük a másik másságát, de nem értjük 
meg. Eltűnt belőlünk a segíteni akarás, elzárkó
zunk a szenvedés látványa elől...... kevésbé gaz
dagon, de sokkal gazdagabban” is élhettünk vol
na... Akarni valamit önmagunkon túl, ami kör
nyezetünk számára is hasznos! Birtokolni aka
runk, s közben elpusztítjuk azt, ami mindenkié. 
Elpusztítjuk környezetünket, mert saját képünkre 
szeretnénk alakítani, mint Isten az embert. Csak
hogy ő alakítás közben alkotott, teremtett, mi pe
dig...

A parasztember minden reggel megköszönte, 
amit kapott, az életet, a termést, az egészségét és 
talán a boldogságát is. Köszönte a napnak, hogy 
megérleli a búzát, s hogy a virágokkal megüzeni, 
hogy az ember mit tegyen. Mi kinek köszönjük 
meg, hogy élünk, s egyáltalán megköszönjük-e, 
hogy étel s ital van asztalunkon, s hogy létünket 
ünnepek gazdagítják?! S ha mi nem köszönjük 
meg mindazt, amit kaptunk, miért akarjuk, hogy 
gyermekünk hálás legyen nekünk életéért?! Arra 
nem gondolunk, hogy példát mutatunk neki, hogy 
ő is olyan érzéketlen, ideges és stresszben élő fel
nőtté váljon, mint mi?

Öröm nélküli az életünk, mert a birtoklás nem 
igazi öröm, szeretetnélküli és hiábavaló. Ünnepe
ink mámorban végződnek... Bezárkózottságunk, 
fásultságunk, érzelmeink nem kimutatása, tenni 
nem akarásunk... ezek lennének egyedi és csodá
val határos létünk jellemzői? Át kellene adnunk 
a tudást, szeretetünket, a lángot, amely értelmet 
ad az itt-létnek... hinni, hogy van miért, s hogy 
életünk nem esetleges, nem véletlen...

„Egy lángot adok, ápold, add tovább; 
Csillaggal álmodik az éjszaka,
És lidércfénnyel álmodik a láp,
És öröktűzzel álmodik a szívem.
Egy lángot adok, ápold, add tovább.
És gondozd híven...”

(Reményik Sándor)

HÉRA
ALAPÍTVÁNY

Levélcím: H—1251 Budapest, Pf. 34.
Az alapítvány jellege: közcélú karitatív célala

pítvány.
Az alapítvány célja: azoknak az állampolgárok

nak a támogatása, akik az energiaárak növekedése 
miatt súlyos helyzetbe kerülnek (nagycsaládosok, 
nyugdíjasok, pályakezdők, csökkent munkaképessé
gűek, mozgáskorlátozottak stb.)

Az alapítvány adományozói: bárki természetes 
és jogi személy, magyar vagy külföldi. Az adományo
zó igazolást kaphat a betett összegnek az adóalap
jából történő leírása céljából. Amennyiben erre 
igényt tart, a nevét és a levelezési címét a befizetés
kor egyértelműen közölje. Az adomány lehet pénz 
(forint, valuta, deviza, tőke, kamat, járadék, érték
papír), jog (vagyoni értékű, szerzői, használati vagy 
tulajdon), tevékenység. Felajánlást lehet tenni az 
alapítvány céljával összhangban álló, az adományozó 
által kiemelt, meghatározott célra (céltámogatás) is. 
A céltámogatás elfogadásáról a kuratórium dönt.

Az adomány a Postabank és Takarékpénztár Rt. 
219-98636/021-18134 HÉRA Alapítvány számla ja
vára fizethető be átutalással vagy magánszemélyek 
részére csekken. A nem pénzbeli, illetve céltámoga
tás felajánlása esetén az Alapítvány titkárságát kér
jük megkeresni telefonon vagy levélben.

Az alapítványi tám ogatás formái:
• Energiatakarékos háztartási eszközök juttatása 

ingyen vagy kedvezményesen (fényforrás, ablak
szigetelés stb.)

• Egyszeri pénztámogatás az energiaszámlán jóvá
írva.

• Ingyenes szaktanácsadás a takarékos energiafel
használás céljából.

A pályázatnak tartalm aznia kell:
— Név — együttélők száma, jövedelme
-  Energiaszámla -  kért támogatás
Határidő: 1995. március 31.
Beküldendő: Polgárm esteri Hivatal

Népjóléti B izottság

R ontó  c s illa g
Ma rosszat mutat a nap, 
jobb volt a tegnap, 
mert akkor még volt falat.
Éhem, szomjam nem szégyellem, 
csak egy pohár vizet adj nekem.

Ma bűn az élet,
csak a pénzesek élnek,
sütkéreznek a napfényben.

De jő  a holnap, 
s te rontó csillagom elhagysz.
Ha akarod, mindenemet elviheted,
s ragyoghatsz a többi üstökössel.
Esdeklésed,
parancsod,
hiábavaló:
büszkeségem nem eladó.

Gyárfás Zsuzsa P ro b o csk a i E rzsébet
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Karácsonyi visszaemlékezés
Az Ünnepek előtti hetekben már sok szeretettel ké

szültünk a legszebb családi ünnepre, a karácsonyra. 
Felemelő érzés volt a kastélyban megtartott „ünnepi 
hangverseny” meghallgatása, a zsúfolásig megtelt gyö
nyörű díszteremben. A helyiséghez méltó műsorban volt 
részünk. Az Evangélikus énekkar, a gimnázium és az 
általános iskolások énekkara békességgel teli, kará
csonyi hangulatot varázsolt részünkre a sok szép vál
tozatos műsorral. Befejező közös énekszámuk külön is 
nagy meglepetés volt és öröm. Boldogan tapsoltunk és 
újráztunk az est folyamán. Olyan jó érzés volt ott lenni, 
látni, együtt örülni, hogy Aszód újból kezd feléledni 
zenei, kulturális vonalon is. Tapasztalható, hogy ha las
san is, de emelkedik az érdeklődés, a részvétel a ha
sonló rendezvények iránt is. Ez köszönhető többek kö
zött az énekkarok vezetőinek is. Szívből fakadó mun
kájukra méltán büszkék lehetnek, de mi aszódiak is, 
hogy ilyen rutinos, nívós énekkarok működnek váro
sunkban. De ugyanilyen tisztelet jár az énekkarok min
den egyes tagjának, akik hűséges jelenlétükkel tették 
lehetővé, hogy összehangolódtak, beérettek. Régi szép 
mondás: hogy összefogásban az erő, de az öröm is. Ok 
sok évi munkájuk gyümölcsét hozták el nékünk, sze
reztek örömet. Mi szépszámú jelenlétünkkel tettük ünne
pélyessé az estet, megköszönve fáradozásukat. Továbbra 
is kívánunk nekik jó munkát és szép eredményeket.

Nem sokkal később a zeneiskolások karácsonyi ün
nepi műsorát láthattuk, hallhattuk a Kultúrházban, 
szintén nagy érdeklődés mellett. Tanáraik sokoldalú

zenei képzést végeznek áldozatos munkával és ennek 
az eredménye ugyancsak megmutatkozott minden elő
adott számukban. Öröm látni, hallani fejlődésüket. Kü
lönböző hangszereken előadott darabok, közös zenekari 
számok, énekek tették változatossá a műsort. Nékik is 
szeretettel kívánunk továbbra is jó munkát és megér
demelt szép eredményeket.

Olyan jó lenne évközben is különböző rendezvénye
ken hallani, büszkélkedni ezen énekkarokkal Aszód vá
rosának. Azt hiszem merhetem sokunk nevében is írni 
és kérni Aszód kulturális ügyeivel foglalkozó személye
ket, hogy teremtsenek lehetőséget a csoportok részére 
és nem különben nekünk, aszódiaknak is. Hisz a lehe
tőségek táplálják, érlelik a nagy munkával járó fárado
zásukat. Ezzel Aszód város erkölcsi nívóját is emelik. 
Ami az életünket széppé, értékessé teszi, azzal soha 
nem lehet betelni. Utoljára hagytam magunkat. A ro
hanó, gondoktól sem szűkölködő mindennapjainkban 
szabad kicsit magunkkal is törődni, örömöt szerezni, s 
városunk zenei kultúráját, annak művelőit is ezáltal 
megbecsülni.

Szeretnék még köszönetét mondani az aszódi Tükör 
szerkesztőségének, amiért az elmúlt évben is folyama
tosan tudósítottak rólunk, a kulturális eseményekről, 
sportról, sokoldalú versenyekről, sok minden más mel
lett. Ebbe beleértve a kis óvodásokat, általános iskolá
sokat, gimnazistákat, ifjúsági színjátszókat, de még a 
nyugdíjasokat is. Tehát van mire, kikre büszkék len
nünk. Fogjunk össze és szerezzünk örömet egymásnak 
ebben az új esztendőben is.

Tisztelettel és szeretettel jegyzé e sorokat, egy aszódi, 
a sokunk közül, ki szülővárosát szintén nagyon szereti.

H. Zsemberovszky Erzsébet

„Elmúlott a rövid farsang”
Óvodánkban hagyomány a jelmezes farsangi mulat

ság a gyerekeknek. A szülök serénykedtek: süteményt 
készítettek, üdítő italt hoztak, s az öltöztetésben is 
résztvettek. Gyermeküknek segítettek kitalálni a jel
mezt, ők készítették el, s együtt gyakorolták a jelmez
hez illő bemutatkozó verset. Szurkoltak is, mikor az 
óvónő bejelentette egymás után a pillangó, bohóc, me
nyasszony, vakond, varázsló, tündér, Bádog ember, tör
pe, Tini-nindzsa, Zorró, virág, pólyásbaba... érkezését. 
Tudja-e, mondja-e kisgyermekük? Sokat gyakoroltak az 
óvónőkkel, s tudták, mondták! Ki bátrabban, ki halkabban.

Február 10-én és 18-án volt a két nagycsoport „nyil
vános bálja”. A napköziotthon ebédlőjét kértük el a 2.sz. 
Iskola Igazgatójától, mert olyan sokan voltunk, hogy az 
óvodai csoportszobába nem fértünk volna el. Jöttek a 
szülőkön kívül nagyszülők, testvérek és érdeklődők. Kö
szönjük szíves megjelenésüket s a finomságokat!

A jelmezek bemutatkozása után az óvónők vezetésé
vel gyermekdalokra közös táncot adtak elő a gyerekek, 
majd kazettáról hallgatták kedvenc zeneszámaikat. 
Egész előző héten próbálgatták az óvónők, melyik szám
ra tudnak táncolni, melyik a legjobb talpalávaló.

Pihenésképpen eszegették a finom süteményeket, farsangi 
fánkot, s mellé gyümölcslevet, üdítőt fogyasztottak. Még a 
vendégeket is megkínálták. A szépen feldíszített tánctéren 
ütemre mozogtak az apróságok, s csak nehezen lehetett ha
zacsalogatni őket, mikor a szülők már menni készültek. 

„Elmúlott a rövid farsang, de mi azt nem bánjuk, 
Sirassák a lányok itthonmar adásuk.
Kiknek a nagy méreg miatt ráncos az orcájuk.”
-  szólt a záró dal. Kellemesen telt mindkét farsangi nap. 
Farsang utáni programjainkról is tájékoztatnám az 

érdeklődő olvasókat.

-A  kisebbek csoportjaiban február 20. után kerül sor 
a szülői értekezletre és farsangra is, mivel náluk a „bá- 
rányhimlö jelmez” volt divatban február elején, s csak 
most kezdenek a betegségből visszatérni.

-  Március 8-án Nőnap.
Az édesanyákon kívül köszöntjük az óvoda dolgozóit 

az INO nőtagjait.
-  Március 15-re készülünk.
A nagycsoportosok látogatást tesznek a Petőfi Múze

umban. Március 14-én virágot és zászlókat viszünk a 
Petőfi Sándor szoborhoz a Gimnázium udvarába.

Megkéijük a szülőket, hogy gyermeküket vigyék el 
15-én a városi ünnepségre, ünnepeljenek együtt.

-  Március 20-a hetében nyílt napot tart minden cso
port, melyre a meghívást a csoportok előszobájában fa
liújságon olvashatják a szülök.

-  Szülői értekezletet tartunk az 1. oszt. tanítók meg
hívásával az iskolai beiratkozás előtt.

Időpontot egyeztetés után az érdekeltekkel közlünk.
-  Nagypénteken, hagyományosan, kereséssel jutnak 

hozzá a gyermekek a húsvéti tojáshoz és kis ajándékhoz
-  A Föld napját (április 22.) idén próbáljuk meg elő

ször megünnepelni az óvodában. (Mivel szombatra esik, 
25-én tartjuk.) Virágültetés, tavaszköszöntő dalok, ver
sek teszik emlékezetessé ezt a napot, s az óvónők el
beszélései, melyekkel előkészítik az új hagyományte
remtő ünneplést. Bizonyára megérzik, s talán meg is 
értik többen, hogy milyen fontos a Föld, a közvetlen 
környezetünk megbecsülése, védelme, szeretete.

A felsorolás csak a jeles napjainkról szól. A hétköz
napokon is igyekszünk, hogy legyen minden napnak 
valami különlegessége, érdekessége, öröme, hogy jól 
érezzék magukat neveltjeink.

Kovács Dezsőné  
a 2. sz. Óvoda vezetője
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Valóban szeretjük gyermekeinket?
Hogyan szeretjük gyermekeinket? -  merült fel ben

nem a kérdés a II.sz. Általános Iskola első féléves mun
káját értékelő és lezáró értekezlet után.

Mennyiben felelős az iskola, és mennyiben felelős a 
szülő a gyermek sikertelenségéért, illetve kinek a javá
ra írható ellenkező végletként a siker?

Mennyi a szerepe ebben a gyermeknek?
Az esetek nagy százalékában tudatosan akarjuk, vál

laljuk, hogy legyen gyermekünk. És abban a pillanat
ban, mihelyt megfogan, felelősséggel tartozunk érte. 
Nem ő akarta, hogy legyen, mi —  szülők akartuk, és nem 
háríthatjuk át másra az ezzel járó nem egyszerű terhe
ket. Talán addig nincs is különösebb gond, amíg isko
lába nem kerül. Hiszen addig, mint egy kedves, tündéri 
.játékszerrel” elbabázgatunk, eljátszogatunk, beszélge
tünk vele, kedvében járunk, odafigyelünk rá. Ösztön- 
szerüen érezzük, hogy szüksége van ránk, mert még 
pici, még tehetetlen, védelemre, támaszra szorul. Sok
szor majomszeretettel vesszük körül, agyonra féltjük, 
nem engedjük önállóan cselekedni, kipróbálni a számá
ra még ismeretlen valóságot. Igyekszünk mindenben a 
kedvébe járni, elhalmozzuk tengernyi ajándékkal stb.

Aztán az óvodába kerüléssel mintha megváltozna va
lami. Kezdődnek a nehézségek a közösségbe való beil
leszkedéssel: meg kell szokni, hogy már nem minden 
sz övé, nem minden úgy van, ahogy ö szeretné, hogy 
vannak bizonyos szabályok, kötöttségek, amelyeket 
meg kell tanulnia: pl. evés előtt önállóan kezet mosni, 
WC használat után a WC-t lehúzni (sajnos ezt még 
nagyon sok iskolás gyerek is elmulasztja!) és kezet mos
ni stb.

Mindehhez rendkívül nagy türelem szükséges az óvo
dapedagógusok részéről -  főleg, ha a gyermek ezeket a 
tevékenységeket eddig nem végezte önállóan, és ennek 
a türelemnek a továbbfolytatása a család részéről.

A szülőnek el kellene fogadnia az óvodában az óvó
nők, az iskolába kerülés után a tanítónők, a felsőtago
zatba való átlépés során pedig az osztályfőnök és a szak
tanárok kéréseit, amelyek minden esetben a gyermekek 
érdekében történnek.

A mi idei farsangunk
A február mindig a farsang hónapja. Mi iskolások is 

nagy örömmel készülődünk erre a kedves ünnepre.
Már amikor beléptünk a laktanya területére (minden 

évben itt ünnepiünk) sok mosolygó szempár kérdezte egy
mást: -  Te milyen jelmezt fogsz viselni? Ki is derült ha
marosan öltözködés, készülődés közepette. Tanárnőnk, 
nagy igyekezettel, szeretettel segített egy-egy tanácstalan, 
vagy az öltözködésben lemaradt kis növendéknek. Izgult 
értünk, tanítványaiért, még a szeme rebbenése, keze si- 
mogatása is erről árulkodott. Egy-egy turbán, kendő iga
zítása jelezte, hogy most ő a mi pótanyánk. Együtt men
tünk a nagyterembe, kicsik és nagyok. A főhelyet a hercegi 
pár és a nyolcadikosok tánckara foglalta el csodaszép tánc
ruháikban. Körben a barna sötétítő függönyökön gyermek
kezek által készített papírláncocskák függtek díszletként. 
A közönség (szülők, hozzátartozók, ismerősök, barátok, s 
nem utolsó sorban kedves tanáraink félkörben ültek és 
álltak várva a csodára. A csoda: maga a felvonulás. És 
elkezdődött...

Egy másik kedves tanárnőnk konferált, hogy sorszám 
szerint milyen jelmezt viselő kisgyerek vonul fel éppen.

A szülők egy része, aki okosan szereti a gyermekét, 
ezt meg is teszi, a gond azokkal van, akik figyelmen 
kívül hagyják ezeket a felvetéseket, sőt arra sem mél
tatják a pedagógust, hogy szülői értekezleten, fogadóó
rákon részt vegyenek, érdeklődjenek saját gyerme
kükről. így kerül sor arra, hogy megalapozatlanul bí
rálják, kritizálják az iskola munkáját. Sok esetben a 
pedagógust teszik felelőssé gyermekük hanyag munká
jáért, nem ismerik fel, vagy fel sem tudják fogni, hogy 
a legnagyobb hibát saját maguk követik el. Nincs ott
honi számonkérés, ellenőrzés, figyelemre, köteles
ségtudatra nevelés. Meg merem kockáztatni, hogy sok 
helyen elmarasztalás sincs a rossz eredményekért. Van 
viszont divatos holmi, van bőven zsebpénz a büfére, a 
discoba, a kocsmában a játékautomatákon való játékra!

Őszintén kíváncsi lennék arra, hogy melyik apa -  
anya tudja-e, hol tartózkodik 11-13 éves gyermeke este 
10 órakor, amikor még nincs otthon. Nagyon sok szülő 
rendkívül elfogult gyermekével szemben. Meggyőződés 
nélkül hajlamosak elhinni mindent, amit a gyermek 
mond. így válik a pedagógus „rosszindulatúvá”, „nem 
alkalmassá”, „utálatossá”, gyűlöletes személlyé”.

Az iskola elsődleges feladata az oktatás és azt követi 
a nevelés. A nevelés elsődleges és legfőbb színtere a csa
lád. A gyermek olyan viselkedési, magatartási normá
kat hoz magával a közösségbe, amelyet a családban élt 
meg. Az óvoda, az iskola ezen fejleszteni tud, feladata 
is, hogy fejlesszen, de ez csak akkor lehet eredményes, 
ha ebben partnere lesz a család. Mégpedig úgy, hogy 
elfogadja a segítségnyújtó kezet, hogy nem ellenséget, 
hanem segítőtámaszt lát a pedagógusban. így tudjuk 
csak okosan szeretni gyermekeinket, és segíteni őket 
az életben, a jövőben való -  jelen pillanatban is sajnos 
egyáltalán nem egyszerűnek tűnő -  helytálláshoz.

Pardi Lászlóné

Szívesen venném, ha az Aszódi Tükör hasábjain vitát 
indíthatnánk erről a kérdésről. Meddig terjed az iskola 
felelőssége, illetve mi a szülők, a család felelősséget!

No, lehet választani! Volt ott nagyon aranyos gomba, Pa- 
Dö-Dő, denevér, Zorró, méhecske virágokkal, egri várvé
dők, szemben a török csapattal, egy bájos kis apáca, Flins- 
tons-család kicsiben és nagyban, fáraó az írnokával és még 
számtalan kedves, ötletes jelmez. Volt dolga a zsűrinek! 
Díjkiosztás után egy utolsó nagy izgalomban volt részünk: 
következett a tombola. Ennek során sok apró, nagyobb, s 
még nagyobb nyeremény talált gazdára.

Kedves emlék marad számunkra az idei farsang is, kö
szönet érte kedves tanárainknak, és azoknak a vállalko
zóknak, akik hozzájárultak a rendezvényünk sikeréhez.

Kinka Pál Imre 6.o. 2.sz. Általános Iskola

A 2.sz. Általános Iskola farsangi karneválját támogatták: 
Péter Lajosné, Varga László, Masznyik Márton, 

Brecsok Rudolf, Makkai István, Bangó Istvánné, Gu- 
bis Gábor, Barlai Gyulásné, Szent István Patika, Fü- 
leki Tiborné, Papp Árpád, Mudri Csilla, Búzás János, 
Szovics Pálné, Budai Fantázia, Tóth Enikő, Farkas 
Imre, Sóvári József, Rácz Tiborné, Móni FOTO, Pé- 
terné Marica, Zsemberovszki Márta, Postabank 

Köszönjük önzetlen segítségüket!
a 2.sz. Általános Iskola tanárai és diákjai



ló ASZÓDI TÜKÖR

SEBÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS

minden pénteken 
RENDEL:

DR. JÁNOSI GÁBOR
Cím: Aszód, Rendelőintézet Tel.: 06-30/439-317 

Rendelési idő: Péntek: du. 17.00-19.00

-  Ambuláns aranyér műtétek
-  végbélrákszűrés,
-  végbélrepedés, sipoly kiirtás,
-  tágult visszerek, szemölcsök, 

bőrkeményedések,
-  hegek, tetoválások eltávolítása,
-  benőtt köröm, lábszárfekélyek 

kezelése,
-  kása és zsírcsomó,
-  fitymaszűkület-műtétek,
-  érszűkület műszeres vizsgálata, 

kezelése,
-  lágyék- és hasfali sérv vizsgálata 

VÁROM KEDVES BETEGEIMET!
Dr. Jánosi Gábor

V___________________________________________ /

Látogatás rendje a laktanyában:
SZOMBATONKÉNT:
15.00 -  18.00 óráig 

VASÁRNAPONKÉNT:
9 .0 0 -  12.00 óráig

A PÁSKOMBAN 850 m2-es 
TELEK ELADÓ.

Érdeklődni:
Radicsné, Aszód, Kossuth u. 80. 

Tel.: Aszód-144

KIADÓ! RAKTÁR CÉLJÁRA 
EGY 45 nm-es PINCEHELYISÉG

Aszód, Falujárók ú tja  5/4. 
Seregélyest

SZAKKÉPZETT VARRÓNŐKET 
export munkára

azonnali belépéssel felveszünk.

UNIMODE GMK 2100 Gödöllő, Szabó P. u. 4.

Számítástechnikai tanfolyamok
A CD COM BT

számítástechnikai tanfolyamokat szervez 
az aszódi 2. sz. ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

□ □
O PC alapismeretek (DOS, Norton)

+ Szövegszerkesztés (Word 5.5) (30 óra)

0  WINDOWS alapismeretek 
+ Szövegszerkesztés (WinWord) (30 óra)

© WINDOWS alapismeretek 
+ EXCEL táblázat és adatbázis kezelés (30 óra)

A tanfolyamok kezdési időpontja  
(minimum 10 fő jelentkezése esetén):

1995. február 1-től folyam atosan
TANFOLYAM DÍJA: TÉMAKÖRÖNKÉNT 6000.- FT

ÉRDEKLŐDNI LEHET: a 2.sz. Iskolában: Molnár Józsefnél, 
a Papírboltban: Radyk Györgynél (Aszód, Kossuth u. 66.) Ugyanitt 

AT 386, AT 486 számítógépek kedvezményes áron megvásárolhatók!

•* Felelős kiadó: TYPOVENT Kft. -* Megbízott szerkesztő: Dinnyés László 
Munkatársak: Sáhóné Bordás Éva, Gál Tibor •* Engedélyszám: 111/PIIF/279/1989



SAMU GAZDA
HÍRADÓJA

1995. március

SAM U G AZDABO LTO K:
Aszód, Kossuth L. u. 6. Tel.: 06 (60) 343-882 

Túra, Szent István út 82. Tel.: 06 (60) 343-891

Boltunkban hamarosan kapható a BIOBURGONYA!
Sokan tapasztalhatták, hogy sok esetben az olcsó vetőburgonya a drágább. 

Minden szakember azt javasolja, hogy vetőburgonyának csak ELIT minőségű 
anyagot szerezzünk be.

Az ELIT minőséggel a következő évi vetőburgonyáját megtermelheti.
A BIOBURGONYA termesztéséhez nyomtatott szaktanácsadást mellékeltünk 

vásárlóinknak.

HÁROM FAJTÁT AJÁNLUNK:
ROSARA: német nemesítésű burgonyafajta. Gumója hosszúkásán ovális, szép for

májú, sima, piros héjú, sárga húsú. Csíramélység sekély. Jó főzési tulajdonságú, 
finom ízű, gépi szedésre alkalmas. Vírus és gombabetegségekkel szemben az 
átlagnál jobban ellenálló.

KONDOR: piros héjú, krémsárga húsú, gumói nagyok, hosszúkásak, sekélyen ülő 
szemekkel. Minden éghajlaton nagy termésre képes. Jól tárolható, jó ízű, hasábbur
gonya készítésére alkalmas.

DESIRÉ: gumója nagy, hosszú, hengeres, lapos rügygödrökkel, ütődésre kevéssé 
érzékeny, héja vöröses, húsa világossárga. Magas termőképességű. Főzés közben 
nem esik szét. Sem leges ízű, tiszta színű, sütési-főzési tu la jdonságai jók. 
Burgonyavészre lombja közepesen, gumója kevéssé fogékony. Vasfoltosságra, 
szürkefoltosságra nem hajlamos.

B U V IPL A N T  TA B LETTA
Nitrogént, foszfort, magnéziumot, káliumot és mikroelemeket tartalmaz lassan 

lebomló formában.
Az ültetőgödörbe a gyökérzet alakulásának megfelelően kell rakni a tablettákat, 

tehát amerre a gyökér terjeszkedni fog. Serkenti az egyenletes gyökérfejlődést.
Ugyanakkor felhasználható ültetvények kondíciójának javítására is.

Szőlő telepítéséhez 2-4 db/tő
Gyümölcsfa telepítéséhez 3-6 db/fa
Kapható a Samu Gazdaboltban!



Hogyan használjuk az agro fátyolfóliát?

A fátyolfóliát közvetlenül a vetés vagy a palántázás után terítjük az ágyásokra. 
KÖRBEN az ágyás mentén a fátyolfólia széleit tenyérnyi szélességben 50 cm-ként 
földkupacokkal rögzítjük.

Keresztirányban a fátyolfóliát a várható növénymagasságot figyelembevéve hagyjuk 
LAZÁRA!

Mikor és hogyan vegyük le az agro fátyolfóliát?

-  saíáta, retek, karalábé stb. betakarítás előtt 5-10 nappal,
-  karfiol, káposztafélék, sárgarépa, petrezselyem, zeller, stb. 

betakarítás előtt 3-4 héttel,
-  uborka, cukkini, dinnyefélék, tök, szamóca, stb. 4-6 héttel a vetés vagy 

ültetés után, de a legkésőbb a nővirágok megjelenésekor,
-  korai burgonya a fagyok elmúltával,
-  paprika, paradicsom, stb. a tartós felmelegedés után,
-  csemegekukorica 30-40 cm növénymagasságnál,
-  pázsitfű a kelés után 1-2 héttel.

A fátyolfóliát szélcsendes esti órákban vagy borús időben távolítsuk el!
KÍMÉLETESEN húzzuk ki a takaróföld alól, mert könnyen szakadhat!

Hogyan tároljuk az agt*0 fátyolfóliát?

A száraz fátyolfóliát összehajtogatva száraz, sötét helyen tároljuk.
Kíméletes kezelés esetén ismételten felhasználható!

MEGÉRKEZTEK BOLTUNKBA A BALKONLÁDÁK 
ÉS MŰANYAG CSEREPEK.

Vírágföldek különféle kiszerelésben kaphatók!


