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M ájusi g o n d o la to k  és tű n ődések

A nyám  fek ete  rózsa
„...Anyámra durván szólnak 
jöttment idegenek? 
anyám az ijedtségtől 
dadog és bereked; 
sötét kendőjét vonván, 
magányát húzná össze: 
ne bántsa többé senki, 
félelmét ne tetőzze.

Anyám utakon lépdel 
s nem jut el sehova — 
szegénység csillagától 
sebes a homloka; 
vállára még az orgona- 
virág is úgy szakad, 
mintha csak teher volna, 
jószagú kárhozat.

Nyár van égen és földön, 
zene szól, muzsika, 
anyám csönd-sivatagján 
el kell pusztulnia.
Gépek, gyártmányok zengnek 
csodáktól szélútötten, 
de egy se futna hozzá: 
segítek, azért jöttem.

Anyámnak fáj a feje, 
anyámnak fáj a semmi, 
anyám fekete rózsa, 
nem tud kiszínesedni.
Egy éjjel földre roskad, 
megtört lesz majd, kicsi -  
Bejön egy madár érte 
s csőrében elviszi.

A május aranyhíd a tavasz és a nyár 
között. A május a szerelem hónapja. 
Szerelmes a kert, a gesztenyefa, az or
gona, a mező, az erdő, s talán szerel
mes minden élő. A május a tavaszutó 
és az ünnepek hava.

Itt van rögtön az első napon a Mun
ka Ünnepe. Mint minden ünnep, ez is 
változik a politikai széliránnyal.

Gyermekkoromban zöld ágakat tör
tünk, amelyeket kapukra, kerítésekre 
tűztünk. Kirándulni mentünk, majá
list tartottunk.

Aztán jöttek a szervezett ünneplé
sek. A felvonulások, beszédek, a válla
lati sör és a virsli. A fővárosban ilyen
kor találkozott a dolgozó nép választott 
vezetőivel; ők fenn a tribünön, mi ki
csit lejjebb. És mégis, ha leszámítjuk 
a frázisokat, a résztvevőknek volt va
lami közösségi összetartozási érzése, 
valami abból, hogy a munkának is van 
becsülete.

Újjá kellene fogalmazni ezt az ünne
pet. Nem államilag, nem azonos forga
tókönyv szerint, de meg kellene találni 
újra az alkotás és a munkásember be
csületét.

Májusban van a gyermeknap és az 
anyák napja is. Világunk gyermek- és 
ifjúságcentrikus. Amit magunktól saj
náltunk, nem sajnáljuk gyerme
keinktől. Ilyenek az anyák. S ha már 
minden nap a gyermekeké, akkor ...

Ezt a napot csodává kellene tenni az 
anyák számára.

„... Adassák nekik gyönyörűség,
szerelmükért örökös hűség,
s adassák könny is, hogy kibírják
a világ összegyűjtött kínját..."

(Ratkó József)

Ebben a hónapban van a madarak 
és fák napja is. Hosszú ideig erről is 
megfeledkeztünk. Csak a 70-es évek
ben éledt újjá, s vált hagyománnyá.

A gondolat Hermann Ottó nevéhez 
fűződik, aki immár 90 évvel ezelőtt ja
vasolta, hogy szenteljünk egy napot a 
madaraknak. A századfordulón meg

kezdett természetátalakító munka ká
ros következményeire kívánta felhívni 
a figyelmet a nagy természettudós. A 
fák és madarak védelmének zálogát a 
gyermekek alapos tudásra épített ter
mészetszeretetében látta.

Természetesen kevés egy nap a fák 
és madarak védelmére. Mindennapi 
cselekedeteinkk el, környezetszépítő
magatartásunkkal kell megmutatni, 
hogy szeretjük a növényeket és az ál
latokat, védjük környezetünket.

Májusban emlékezünk a győzelem 
napjára, május 9-re. Azt hiszem, ez 
nem a mi ünnepünk. Mi most is a vesz
tesek oldalán álltunk. Bár mind a 
győztesek, mind a vesztesek elgondol
kodhatnának a háborúk értelmetlensé
gén. Nehéz eldönteni, melyik fél is volt 
ötven évvel ezelőtt a vesztes nemzet. 
Csak nem ezek a brüderlich németek? 
Meg ezek a „toshiba-árusok? Ok már 
nem, de mi már megint vesztesek va
gyunk. A második világháborút 300 
millió dollár kártérítéssel úsztuk meg. 
A hidegháborút azonban, amit állítólag 
mi nyertünk meg a Nyugatnak, már 
nem sikerült megúsznunk.

Végvári vitézek! Jó lenne legköze
lebb előre megegyezni a zsoldon!

Május utolsó vasárnapja a hősök 
napja.

Furcsa történelmünk és szomorú 
emlékű hőseink vannak. Doberdo, 
Prsemisl, Don-kanyar és 301-es parcel
la. Vesztes háborúk, forradalmak hő
sei, akiknek nem kellett volna meghal
niuk.

A második világháború és az 1956-os 
forradalom hőseiről nem illett beszélni, 
róluk emléket állítani. Ok csak halot
tak voltak, régi családi fotók mellék- 
szereplői.

Háborúinkat elvesztettük, de vala
hogy mindig talpra álltunk. Eltemet
tük halottainkat, elkezdtünk dolgozni, 
szeretni, magyar verseket idézni és a 
tavasznak örülni. Próbáljuk meg most 
is, összehúzott nadrágszíjjal vagy fá
sult csömörrel az új autóban.

Dinnyés László
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Önkormányzati
hírek

1995. m á rc iu s 16.

L GAMESZ tev ék en y ség érő l szóló  átfogó beszám o
ló. 1995. év i k özterü letek  ren d b en tartási feladatai.
A képviselő-testület a Gazdasági Műszaki Ellátó Szerve
zet munkájáról szóló beszámolót elfogadta. A testület 
köszönetét fejezte ki az intézménynek a városüzemelte
tésben végzett munkáért.
2. 1995. év i A szód F esztivák  program jának e lő k é 
sz ítése
A képviselő-testület az 1995. évi Aszód Fesztivál kultu
rális programtervezetét tudomásul vette azzal, hogy 1 
millió Ft erejéig felhatalmazta a Vécsey Károly Helyőr
ségi és Városi Művelődési Ház igazgatóját a programok 
lekötésére. A fesztivál nyitónapját 1995. augusztus 18- 
ában (péntek estében) határozta meg. A testület kimond
ta a mezőgazdasági-ipari termékbemutató, kiállítás szer
vezésének szükségességét, melynek bonyolítására felkér
te Pachert Károly képviselőt.
A Fesztivál Szervező Bizottságának tagjai:

Bagyin József polgármester 
Sztán István helyőrségparancsnok 
Vörös László műv. ház igazgató 
Pachert Károly képviselő 
Tolmácsi Miklós képviselő és 
Gál Tibor művelődési főelőadó.

A Szervező Bizottság felhatalmazást kapott a szponzorok 
megkeresésére, valamint a szerződések megkötésére.
3. A szód, P esti út 19. sz. a la tti II. te lep  ügye
A képviselő-testület a Pesti úti II. telep ügyében kimond
ta, hogy a HOR-BER Vegyesipari és Szolgáltató Kft-vel 
az önkormányzatnak egyezség létrehozását kell kezde
ményeznie. Az egyezség kiindulási alapja a 3 millió Ft 
foglaló. Az egyezségre ad-hoc bizottságot hozott létre a 
testület.
4. H on ig  A ntal k ép v ise lő  beadványa
A képviselő-testület Hónig Antal képviselő indítványát, 
mely a 36/1995/11.08/ÖKT. határozat megváltoztatására 
irányul, véleményezésre átadta a Művelődési és Közok
tatási Bizottságnak. A 36/1995.sz. ÖKT. határozat tárgya 
a volt szovjet laktanya területén kialakításra kerülő DIS- 
CO elvi engedélyezése volt.
5. T e lep ü lés b e lterü le tén  lévő  energia-közm űva- 
gyon önkorm ányzati tu lajdonba adása.
Aszód város Önkormányzat Képviselö-testülete az Ön- 
kormányzati Törvény 107.. 1. bek. a) pontja alapján a 
lakossági szükségleteket kielégítő közmű-építmények vo
nalas létesítményeire, berendezéseire -  a település bel
területi határán belül -  tulajdoni igényét jelentette be a 
Pest megyei Vagyonátadó Bizottságnál. A közvilágításra 
kötött megállapodást, mely nem tartalmazza a karban
tartási, felújítási költségeket, az önkormányzat nem köti 
meg a közműhálózat tulajdonba kerüléséig. A képvise
lő-testület utasította a GAMESZ vezetőjét, hogy az 
ÉMÁSZ által adott számlák alapján egyenlítse ki a köz- 
világítással kapcsolatos költségeket.

8. R égész út fe le tti b e lterü le t m egvásárlása

A képviselő-testület a Galgamenti Összefogás Mg TSZ 
tulajdonában lévő Aszód, 24 hrsz. alatt lévő 1 ha 6162 
m2 nagyságú kivett területre 800 e.Ft-os árajánlatot tett 
vétel jogcímén. Utasította a polgármestert, hogy a TSZ 
vezetősége felé a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
A testület az Aszód 21/109 hrsz. alatti 18 ha 4106 m2 
nagyságú 384,78 AK értékű földterület megszerzése ér
dekében szükségesnek mondja ki a tagi és részarány 
földtulajdonosoktól 384,78 AK. megvásárlását, melynek 
vételárát AK-ként 2000-3000 Ft-ig terjedhető összegben 
határozza meg.
9. E van gélik u s E gyház á lta l v issza ig én y e lt in g a t
lanok h e lyzete
A képviselő-testület a Magyarországi Evangélikus Egy
ház kérelmével kapcsolatban az alábbiakat határozta: 
Az Aszód, Szabadság tér 8/a sz. alatti 4 lakásos szolgálati 
lakás, valamint az Aszód, Szabadság tér 8/b, 8/c sz. alatt 
lévő iker szolgálati lakásokra -  figyelemmel a helyi ren
deletre -  az elidegenítési tilalmat továbbra is fenntartja. 
Az Aszód, Petőfi S. u. 8.sz. alatt lévő 2 lakásos önkor
mányzati bérlakás elidegenítési tilalmának a helyi ren
delet módosítása után visszatér a testület.
A képviselő-testület az építendő új evangélikus gimná
zium szomszédságában a Rendezési Terv alapján parcel
lázandó ingatlanok vásárlásánál az Evangélikus Egyház 
részére elővásárlási jogot biztosított.
A képviselő-testület az egyéni kérelmeket zárt testületi 
ülés keretén belül tárgyalta meg. Ezen belül döntött a 
testület szolgálati lakások megvételére irányuló kérel
mekben, melyeket nem támogatott, valamint telekvásár
lási, illetve gázberuházásra való csatlakozási kérelmek
ben, melyeket a képviselő-testület támogatott.

Laukó Józsefn é
szerv ezési adm.

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
PÁLYÁZATTAL MEGHIRDETI AZ 
ASZÓD, KOSSUTH L. ÚT 2.SZ.
ALATTI 96 m2 ALAPTERÜLETŰ 

NEM LAKÁS CÉLÚ BÉRLEMÉNYT 
300.- Ft/m2/hó BÉRLETI DÍJJAL.

A pályázat leadásának helye: 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

ASZÓD, SZABADSÁG TÉR 9.

A pályázat leadásának ideje:
A MEGJELENÉSTŐL SZÁMÍTOTT 

KÉT HÉTEN BELÜL.

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
PÁLYÁZATTAL MEGHIRDETI AZ 
ASZÓD, KOSSUTH L. ÚT 3.SZ. 

ALATTI NEM LAKÁS CÉLÚ BÉRLEMÉNYT, 
I D E I G L E N E S  JELLEGGEL, 

300.- Ft/m2/hó BÉRLETI DÍJJAL, 
MELY 37 m2 ALAPTERÜLETŰ.

A PÁLYÁZAT LEADÁSÁNAK HELYE: 
VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

2170 Aszód, Szabadság tér 9.
A PÁLYÁZAT LEADÁSÁNAK IDEJE:
A MEGJELENÉSTŐL SZÁMÍTOTT 

KÉT HÉTEN BELÜL.
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GAMESZ: HÁTTÉRÜZEM
Még a tanácsi rendszerben dön

tés született, hogy az egy telepü
lésen belüli gazdasági feladatokat 
egy szervezet végezze, így jelentős 
megtakarítás érhető el. A döntés 
kapcsán megalakították a GESZ-t, 
melynek feladata a település intéz
ményeinek az ellátása volt. Későb
biekben igény mutatkozott a mű
szaki ellátásra is, ezért kapcsolt 
feladatként ezt az ellátást is szer
vezetünk vette át. Ezzel megoldó
dott az, hogy nem kell minden in
tézményben külön gazdasági rész
leget létrehozni és nem kell külön 
karbantartót alkalmazni.

Mindamellett megmaradhatott 
az intézmények önállósága is, mi
vel a költségvetésben meghatáro
zott előirányzatot saját maga hasz
nálja fel, a szervezetünk ehhez a 
megfelelő adatot szolgáltatja. Az 
1992-ben bevezetett új számviteli 
törvény meghatározza az önálló 
gazdálkodó szervezetek számviteli 
rendjét, előíija a megfelelő vég
zettséget és a szükséges létszámot.

Műszakilag a szervezet elvégzi 
az intézmények szükséges kis ja 
vítási feladatait, biztosítja a tech
nika oktatáshoz a segéd
eszközöket, megszervezi az intéz
mények felújítási munkáit külső 
vállalkozók bevonásával.

A szervezetet a fentiekben felso
rolt feladatok elvégzésére hozták 
létre, de a megnövekedett feladat 
sorra bővítette szervezetünk tevé
kenységét.

-  A park és területgondozás át
került szervezetünkhöz és amikor 
a munkanélküliségi hullám létre
hozta a közhasznú foglalkoztatást, 
ez a feladat is az alapfeladatokhoz 
csatolódott.

-  Az új önkormányzat megala
kulásakor a képviselő-testület 
döntött úgy, hogy az önkormány
zati tulajdonú, nem lakás céljára 
szolgáló intézmények kezelését a 
Költségvetési Üzemtől megvonja 
és szervezetünknek átadja. Ezzel 
a bérbeadásból származó tiszta be
vételt működésre, illetve felújítás
ra fordíthatja.

-  Az új gazdálkodási rend
szerben lehetőség nyílt alapítvá
nyok létrehozására, mellyel váro
sunk is élt és a létrehozott Aszód 
Városért Alapítvány, valamint az

Aszód -  Galgamácsa — Iklad ala
pítvány kezelésével szervezetün
ket bízta meg.

-  Az önkormányzati kötelező fel
adatok ellátásában is részt vesz 
szervezetünk, ezek közé tartozik a 
temető fenntartás (ravatalozó), 
közvilágítás, állat- és egészségügyi 
feladatok, piac, vásár, valamint az 
évente megrendezésre kerülő 
nagyszabású rendezvények elszá
molása.

-  1992. augusztus 1-vel felszá
molásra került a Költségvetési 
Üzemből alakult UNIKORNIS 
KFT.

A felszámolás után a kötelezően 
ellátandó feladatokat szerveze
tünk vette át.

Lakóházkezelés területén mint
egy 264, legnagyobbrészt műszaki
lag igen leromlott lakást vettünk 
át, ami párosult egy igen rossz lak- 
bérfizetési morállal.

Időközben a lakások felét érté
kesítette az önkormányzat, de a 
megmaradó lakásállomány sem je
lent sokkal kevesebb kezelési fel
adatot, a fizetési morál és a laká
sok igen rossz állaga miatt.

A másik kötelezően átvett fel
adat a települési hulladékszállítás 
és-kezelés. Ez a terület az, mely
ben rengeteg elmaradt feladat há
rult szervezetünkre.

Egy teljes mértékben leromlott 
géppark, igen sok hátrálék, a sze
métszállítást végzők lehangolóan 
alacsony keresete, valamint a sze
méttelep elhanyagolt állapota várt 
megoldásra. Az eltelt két és fél év 
alatt nagyon sokat tett szerveze
tünk a hátrányok ledolgozására: 
így az állandó és rendszeres jára 
tok biztosítására új gép került be
szerzésre, a dolgozók lecserélése, 
illetve béreik emelése. Sajnos amit 
nem tudtunk megoldani, a szemét
elhelyezés mai követelményeknek 
megfelelő kialakítása.

Nagyon nagy gond a jelenlegi 
módon történő szemétlerakás (szi
getelés nélkül), a guberálók tele
pen kívül tartása. Az illegális sze
métlerakás megszüntetését csak a 
mielőbbi regionális szemétlerakó 
építése jelentheti.

-  Az előbbiekben már kitértem 
egy igen jelentős feladatra, a köz

területek karbantartására és a vá
ros köztisztaságának kérdésére.

A városunkban élő polgár han
gulatát nagyban befolyásolja, hogy 
milyen az őt körülvevő környezet 
tisztasága, rendezettsége. Nagy 
gondot fordítunk arra, hogy közte
rületeink folyamatosan tisztítva 
legyenek. Lehetőségeink adottak, 
melyen belül elértük, hogy a jelen
legi létszámmal és gépparkkal 
(amire későbbiekben kitérek) a vá
ros tisztaságát fenntartsuk. Van
nak olyan területek, ahol csak na
gyobb anyagi ráfordítással lehet 
látványos eredményt elérni. Ilye
nek a Szabadság tér, ABC előtti 
tér, lakótelepi buszmegálló és kör
nyéke.

A lakótelep rendbentartása nagy 
feladatot jelent a nagy zöld terü
leteivel és parkjaival Qeginkább 
azon időponttól, amikor a honvéd
ség levonult a terület karbantar
tásáról). Eves program keretében 
végezzük feladatainkat, melyek 
évszakonként változnak: tavaszi, 
nyári időben parkok, terek, közte
rületi járdák tisztítása, falevél 
hordalék elszállítása, zöld közterü
letek folyamatos kaszálása (gépi, 
illetve kézi erővel), nyári évszak
ban növények locsolása.

Téli időszakban a csúszásmente
sítés, fűrészporos sószórás, hóelta
karítás, közterületi járda, buszmeg
álló, gyalogátkelő takarítás.

Egész év során a köztéri műtár
gyak, padok, hulladéktárolók javí
tása, pótlása.

Tevékenységét a GAMESZ az 
alábbi szervezeti felépítésben, tár
gyi és személyi feltételekkel végzi:

Szervezet megnevezése: Aszód 
Város Gazdasági Műszaki Ellátó 
Szervezete

Tevékenységét a Szervezeti és 
Működési Szabályzat alapján vég
zi, melyet az Önkormányzat 
134/1991 határozatával hagyta jó
vá.

Jogállása: Maradványérdekelt- 
ségü rendszerbe sorolt költségve
tési szerv, amely alaptevékenysé
gen kívül, ellenérték fejében ter
melő vagy szolgáltató tevékenysé
get végez.

Önálló költségvetési szerv Aszód 
Város Önkormányzata felügyelete 
alatt.
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Személyi feltételek:
1 fÖ Szervezetvezető
a) Pénzügyi csoport:
1 fő pénzügyi vezető (szervezet- 

vezető helyettese), 2 fő forgalmi 
könyvelő -  gépkönyvelő, 1 fő pénz
táros, 1 fő anyagkönyvelő -  raktá
ros, 1 fő munkaügyi előadó -  tárgyi 
fogyóeszköz nyilvántartó, 1 fő la
kóház -  települési hulladék nyil
vántartás és számítógépkezelés, 1 
fő hivatalsegéd -  takarító.

b) Műszaki csoport:
1 fő villanyszerelő -  csoportve

zető, 1 fő lakatos -  gk. vezető, 1 fő 
gk. vezető -  festő, 1 fő víz- gázsze
relő, 1 fő kőműves-burkoló.

c) Települési hulladékkezelés
1 fő szállításvezető, 1 fő szerelő 

-  gk. vezető, 2 fő gk. vezető, 4 fő 
rakodó, 1 fő gépkezelő- telepőr, 1 
fo részmunkaidős telepőr

d) Köztisztasági tevékenység:
1 fő markolókezelő, 1 fő zetorke- 

zelő, 1 fő közhasznú munkás

Tárgyi feltételek:
a) Pénzügyi tevékenységhez:
-  3 db számítógép, könyvelői, 

szövegszerkesztő programmal.
b) Műszaki tevékenységhez:
-  lakóház kezeléshez

faipari megmunkáló gépek 
(kombinált gyalu, maró, fűrészgép) 

lakatosipari gépek, 
szakipari felszerelések.
1 db BARKAS B 1000 vegyes 

használatú tehergk.
1 db ZUK tehergk.
d) Települési hulladékkezelés
2 db szemétgyűjtő célgép (RE- 

NAULT-IFA)
1 db tartalék szemétgyűjtő gép 

(AVIA)
1 db S 100 lánctalpas dózer 
d) Köztisztasági tevékenység

hez:
1 db kombinált célgép (markoló, 

dózer)
1 db Zetor vontató + pótkocsi 
1 db MULTIKÁR seprő locsoló 

célgép (porszívó nélkül)
1 db hótoló

A szervezet elhelyezése megol
dásra vár, mivel a jelenlegi műkö
dési területét (kastélyépület) az 
Evangélikus Egyház visszaigé
nyelte.

Az új működési terület kialakí
tására a lehetőség megvan az Ady 
E. u. 28. sz. alatt (volt Költségve
tési Üzem hátsó területe), ahol je
lenleg a települési hulladék kezelő

csoport működik. A működéshez 
szükséges műhelyek, garázsok 
rendelkezésre állnak, csak az iro
dák, a hozzá kapcsolódó szociális 
helyiségek és raktárak kialakítá
sát kell a meglévő, helyiségek fel
újításával megoldani, melyre a 
pénzügyi fedezetet a kiköltözés fel
tételeként vagy a visszaigénylő, 
vagy a Kincstári Vagyonkezelő biz
tosít.

A működés további zavartalan 
biztosítása érdekében szükséges
nek látszik egy új vegyeshasznála
tú gépjármű beszerzése, melyet a 
meglévő gépjárművek eladásából, 
valamint többletbevétel eléréséből 
kívánunk megoldani.

Szervezetünk a város mindenna
pi életében meghatározó szerepet 
tölt be és megtesz mindent, hogy 
az aszódi polgárokat és intézmé
nyeket a legmegfelelőbb módon ki
szolgálja.

Kérem városunk valamennyi 
polgárát, hogy környezetünk meg
óvásával, tisztántartásával segít
sék munkánkat.

T o lm á csi M ik lós  
GAMESZ v e z e tő

Magyar Posta
Budapest-vidéki

Postaigazgatóság
ASZÓD-POSTA

Magyar Posta

NYITVA TARTASA:

Minden hónap
első' és második hétfőjén

PÉNZTÁR
8.00- 17.00
8.00- 16.30

minden további hétfőn 
PÉNZTÁR

8.00-16.00
8.00-15.30

kedd-péntek
PÉNZTÁR

8.00-16.00
8.00-15.30

szó m bat-vas árn ap Z A R V A

A biztosítási üzletág az alábbi 
szolgáltatásokkal áll Tisztelt Ügyfelünk 

rendelkezésére:

-  személygépkocsi kötelező 
felelősségbiztosítás

-  életbiztosítás
-  cím közvetítése lakás és egyéb 

biztosítás kérése esetén

1H
PROVIDENCIA

B u d a p e s t-v id é k i  
P o sta ig a z g a tó sá g  

A szó d  P o s ta

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Aszód és a környező települések (Bag, Do- 

mony, Iklad, K artal, Verseg) részére k ia lakí
tott hétvégi és ünnepi állatorvosi ügyelet má
ju s  havi beosztása az alábbiak szerint alakul:

május 6-án 8 órától 
május 8-án 8 óráig Dr. Soós Endre

Aszód, Kossuth u. 51. 
Telefon: 62

május 13-án 8 órától 
május 15-én 8 óráig Dr. Szőke Zsolt

Aszód, Kossuth u. 86. 
Telefon: 413

május 20-án 8 órától 
május 22-én 8 óráig Dr. Németh Mihály

Aszód, Kossuth u. 62. 
Telefon: 207

május 27-én 8 órától 
május 29-én 8 óráig Dr. Szőke Pál

Aszód, Kossuth u. 86. 
Telefon: 413

1
Dr. Ném eth M ihály 
körzeti á lla torvos
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Önkormányzati hírek
1995. március 29.

L 1994. év i pén zü gyi terv  te lje s íté se , pénzm arad
vány felosztása .
Aszód város Önkormányzatának képviselő-testülete a 
Pénzügyi Bizottság előterjesztése alapján elfogadta.
2. G ázelszám olási határid ő  m ódosítása
A képviselő-testület hozzájárult a nagyközépnyomású 
gázvezeték beruházásának pénzügyi elszámolásának ha
táridő módosításához, mely a kivitelezővel történt egyez
tetés alapján 1995. május 31 Utasította a Polgármestert, 
hogy a gázberuházással kapcsolatos pénzügyi elszámo
lásról gondoskodjon.
3. G yógyszertár b ér le ti jogán ak  é s  a gyógyszerész  
szem ély i jogán ak  ügye.
A képviselő-testület a Gyógyszertár vezetőjének dr. 
Szász Károlynak, a Gyógyszertár üzemeltetéséhez szük
séges személyi jog elnyeréséhez a hozzájárulást megadta. 
Felhatalmazta a Jegyzőt, hogy a Pest megyei Vagyonát
adó Bizottság határozatával önkormányzati tulajdonba 
került patikára, a hozzá tartozó berendezési tárgyakra, 
valamint a gyógyszertári vezető által bérelt szolgálati 
lakásra, illetve a folyamatos gyógyszerellátás érdekében 
a szükséges szerződéseket készítse el.
4. T estvérvárosi k ap csolatok
A képviselő-testület a nemzetközi testvérvárosi kapcso
latokról szóló beszámolót elfogadta. Felhatalmazta a pol
gármestert, hogy az obernburgi polgármesternek, valamint 
az ajándékozó cég vezetőjének írjon köszönőlevelet az Aszód
nak biztosított hulladékgyűjtő edények ajándékozásáért.
5. H on ig  A ntal k ép v ise lő  in d ítván ya.
A képviselő-testület Hónig Antal képviselő indítványát, 
mely a 36/1995/11 08/ÖKT határozat visszavonására irá
nyul, nem támogatta. A testület megerősítette korábbi 
határozatát, melyben elvi hozzájárulását adta a volt 
szovjet laktanya területén lévő ingatlanvásárláshoz, 
melyben a vásárló DISCO-t kíván üzemeltetni.
6. K özoktatási fe ladatkör átad ás-á tvéte lérő l m eg
állapodás.
A képviselő-testület a Petőfi Sándor Gimnázium és Gé
pészeti Szakközépiskola megyei fenntartásba történő át
adás-átvételéről szóló megállapodást kiegészítésekkel el
fogadta. A képviselő-testület -  képviselői indítványra 
történő megtárgyalás alapján -  tudomásul vette a pol
gármester döntését, figyelemmel a költségvetési hiányra:
-  pénzügyi forrás hiánya miatt a Petőfi Sándor Gimná
zium és Gépészeti Szakközépiskola 14 tanárának I. fokon 
megítélt „F” fizetési kategória miatt járó 4 millió 820 e 
Ft többletkiadást megfinanszírozni nem tudja,
-  a képviselő-testület megállapította, hogy szükségszerű 
volt a határidőn belüli fellebezés beadására történő felszó
lítás, figyelemmel a korábbi polgármesteri intézkedésre.
7. P esti ú ti II. te lep  ügye

Aszód város Önkormányzatának képviselő-testülete tu
domásul vette HOR-BER Kft, valamint az Önkormány
zat között létrejövő egyezséget 3 millió 100 eFt összeg
ben. A képviselő-testület az egyezséget jóváhagyta.

L aukó Józsefn é  
szervezési adm.

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
PÁLYÁZATTAL MEGHIRDETI AZ 
ASZÓD, KOSSUTH L. ÚT 3. SZ.

ALATTI NEM LAKÁS CÉLÚ BÉRLEMÉNYT 
I D E I G L E N E S  

JELLEGGEL, 300.- Ft/m2/hó 
BÉRLETI DÍJJAL, MELYNEK 

ALAPTERÜLETE: 48 m2

A bérleménybe beépített nyílászárókra vonatkozóan 
a pályázónak egyezség formájában lehetó'sége van 

megállapodnia az előző bérlővel.

A pályázat leadásának helye: Városi Polgármesteri 
Hivatal 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

A pályázat leadásának ideje: a megjelenéstől 
számított két héten belül.

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
PÁLYÁZATTAL MEGHIRDETI AZ 

ASZÓD, KOSSUTH L. ÚT 12.
SZÁM ALATTI NEM LAKÁS CÉLÚ 

BÉRLEMÉNYT 300.- Ft/m2/hó BÉRLETI DÍJJAL -  
MELY 25 m2ALAPTERÜLETŰ.

A pályázat leadásának helye:
VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
2170 ASZÓD, SZABADSÁG TÉR 9.

A pályázat leadásának ideje:
A MEGJELENÉSTŐL SZÁMÍTOTT 

KÉT HÉTEN BELÜL.

/A  / /  A

HŰTŐGÉPEK
SZERELÉSE
JAVÍTÁSA

G A R A N C IÁ V A L !

Aszód, Kossuth L. u. 38. 

Tel.: 06-20/416-256
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POLGÁRI KÖR -  VÁLASZTÁSOK UTÁN
1994. október 24-én alakult meg Aszódon a Polgári Kör 

azzal a céllal, hogy teret biztosítson a közügyek gyakorlá
sának, segítséget nyújtson a valós lakossági érdekegyezte
tésben, képviseletben. Ezen célok megvalósítását az önkor
mányzati választásokon jelöltek állításával is támogatta.

Az egyesület megalkotta alapszabályát, melyet a közgyű
lés elfogadott, a Pest megyei Cégbíróság pedig ennek alapján 
az egyesületet hivatalosan is bejegyezte.

Mivel a Polgári Kört megalakulása óta többször érte az 
a vád, hogy oda úgymond csak a „városi urak” járnak, mint 
a régi időben; szeretném leszögezni, hogy egyesületünk el
sősorban azon állampolgárok szervezete, akik szívükön vi
selik a közügyeket, és aktív részt vállalnak a problémák 
feltárásában és megoldásában. Tagságunk ezért nem a va
gyoni helyzet, hanem a közéleti érdeklődés alapján szerve
ződött. További magyarázat helyett idézek az alapszabályból: 

„Az egyesület célja: -  a polgári gondolkodás, életforma 
és kultúra értékeinek felmutatása.

Nevezetesen: hagyománytisztelet, lokálpatriotizmus, a 
család, mint a társadalom alapegységének tisztelete, a szak
tudás, a közösségért végzett munka elismerése; a különböző 
világnézetekkel, vallásokkal szembeni tolerancia, illetve a 
bennük rejlő értékek elfogadása; az oktatás és művészeti 
csoportok, amatőr és hivatásos művészek támogatása; kari
tatív tevékenység; az állampolgárok egymás közötti kapcso
lataiban a kölcsönös megbecsülés, tisztelet és az egymásért, 
valamint a közösségért való felelősség vállalása.
— a polgári demokrácia által biztosított jogok és köteles

ségek tudatosítása a városi polgárságban, és azok helyi 
érvényesítése;

— a közügyekben való részvétel ösztönzése;
— aktív részvétel a város szépítésében, esztétikus környezet 

kialakításának támogatása, köztéri műtárgyak felállítá
sának szorgalmazása (pl. díszkút, szökőkút, térplasztika 
stb.), e célok megvalósításához támogatók, mecénások ke
resése.”
Az egyesületnek jelenleg mintegy 40 tagja van. Az 1995. 

március 2-án megtartott összejövetelen 27-en vettünk részt.
Köszöntöttük azt a négy képviselőt -  név szerint Chugyik 

Jánost, Kvaka Istvánt, Hegyesi Sándort és Koncz Istvánt -  
akik megválasztását a Polgári Kör támogatta.

Ezen az ülésen csatlakozott a Polgári Körhöz Hőnig Antal 
képviselő úr is. A tagság kérésére a képviselő urak ismer
tették eddig megszerzett önkormányzati tapasztalataikat, 
és elmondták elképzeléseiket az előttünk álló évre vonatkozóan.

Az egyesület tagjai vélemények és kérdések özönét zúdí
tották a jelenlévő képviselőkre. Szóba került a Veszélyes 
Hulladéklerakó Telep létesítéséért járó kompenzáció, az ön- 
kormányzat és a Helyőrségi Művelődési Ház között megkö
tött együttműködési szerződés, az önkormányzat nyitottsá
ga, a zárt testületi ülések megszaporodása.

Az egyesület tagjai kifogásolták, hogy a választási kam
pány során minden jelölt programjában első helyen szerepelt 
az önkormányzat nyitottságának növelése, viszont a jelen
legi gyakorlat ennek ellenkezőjét bizonyítja. Nem tudjuk, 
mikor vannak a testületi ülések, és azokon miről tárgyal, 
ill. dönt a város vezetése. Ezt a hiányt nem pótolja az sem, 
hogy utólag az Aszódi Tükör Önkormányzati hírek rovatá
ban részletesebb a tájékoztatás, mint az előző testület ide
jében. Többeket érdekelt és ezt meg is kérdezték, hogy miért 
zárt ülésen tárgyal a testület telekvásárlási kérelmeket, 
vagy kérelmekhez beadott fellebbezéseket, hiszen így sokkal 
több rosszindulatú pletykára adhat okot, mintha ugyanezt 
nyilvános ülésen tenné.

Nem ért egyet az egyesület tagsága a Helyőrségi Műve
lődési Házzal megkötött szerződéssel sem. Fő kifogásuk az, 
hogy a különböző szervezeteknek fizetniük kell a teremhasz
nálatért. A Polgári Kör tagjai megértik, hogy minden költ

ségvetésből gazdálkodó szervezet szegény, de a fizetési kény
szer nemhogy ösztönzőleg, de kifejezetten gátlólag hat civil 
szerveződések létrejöttére. A megkötött együttműködési 
szerződés konzerválja az eddigi -  igen sokat kritizált -  ál
lapotot. Nem érződik belőle semmi a város művelő
déspolitikai koncepciójából. (Lehet, hogy nincs is.)

A Veszélyes Hulladéklerakó Teleppel kapcsolatban indu
latos vélemények hangzottak el. Többen élesen bírálták a 
város régebbi és újabb vezetőit, mondván, őket is mulasztás 
terheli a kompenzáció elmaradása miatt.

Szóba került még az összejövetelen az Evangélikus Gim
názium építésére kijelölt ingatlan tulajdonjoga, ill. az ezzel 
kapcsolatban lehetséges intézkedések is.

Felvetődött, ha a testület olyan döntést hoz, ami intézménye
ket, szervezeteket érint, őket is hívják meg a testületi ülésre.

Végül dr. Rácz Zoltán nyújtotta át személyesen a meghí
vást a Polgári Kör valamennyi tagja részére a „Nyitott Ka
puk-Nyitott Napok” rendezvénysorozatra, melynek mottója 
a másság, és annak elfogadása. Az egyesület a meghívást 
örömmel vette, és a rendezvényt támogatásáról biztosította. 
Az éjszakába nyúló, időnként parázs vitába torkolló megbe
szélés azzal ért véget, hogy kértük képviselőinket -  a gaz
dasági nehézségek ellenére -  törekedjenek a várost előbbre 
vivő intézkedések meghozatalára és maradjanak hűek vá
lasztási ígéreteikhez.

Az est legnagyobb pozitívumának tartom, hogy az egye
sület tagjai és a jelen lévő képviselők egyenrangú partner
ként vitáztak a felmerült kérdésekről. Nem volt „fal” a város 
vezetőtestületének tagjai és az „egyszerű” polgár között.

A Polgári Kör a továbbiakban is olyan fórum kíván lenni, 
ami „híd”-ként szolgál a város lakossága és annak vezetése 
között.

Az egyesület legalább havi, esetleg kéthavi rend
szerességgel szeretne ülésezni. Üléseink és az egyesület nyi
tott. Bárki beléphet, vagy eljöhet összejövetelünkre.

A polgári demokrácia csak úgy érvényesül, ha az állam
polgárok gyakorolják törvényben biztosított jogaikat és él
nek vele. Ha nem sajnálják a fáradtságot, hogy tájékozód
janak szűkebb pátriájuk, a város ügyeiben, ha időnként né
hány órát szánnak a közélet különböző fórumain, rendezvé
nyein való részvételre.

A Polgári Kör jelmondata továbbra is:
„Együtt Aszód Városért!”

Búzásiné Szentiványi Aliz 
a Polgári Kör elnöke

ZENEISKOLAI HÍREK
Zeneiskolai felvételi meghallgatás!

Az aszódi Állami Zeneiskola felvételi meghall
gatást tart június 1-én, 13.00 -  17.00 óráig, 

az 1995-96-os tanévre.
Válaszható tanszakok: 

zongora, hegedű, klarinét, trombita 
cselló, magánének, népzene, zeneóvoda

A tanévzáró ünnepi hangversenyünket június 
3-án, szombaton 17.00 órai kezdettel rendez

zük a Városi és Helyőrségi Művelődési Házban.

Rónai Lajos 
igazgató
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A képviselői fogadóórákról
Önkormányzatunk képviselői közül Chugyik Já 

nos és Kvaka István képviselők az Aszódi Tükör 
újságon keresztül értesítették választóikat, hogy hol 
és mikor tartanak képviselői fogadóórákat a válasz
tóik részére. Mintha csak előre megbeszélték volna, 
mindkettőnél egy és ugyanazon időben és helyen, a 
2. sz. iskolában határozták meg a fogadóóra idejét. 
Egy kérésre Chugyik János képviselő úr vállalta, 
hogy a megadott időpontban nem a 2. sz. iskolában, 
hanem a lakótelepi napköziben fogja megtartani a 
fogadóóráját, mivel ezen kérést és javaslatot ő maga 
is célszerűbbnek találta.

Képviselőink eleget kívánnak tenni kötelezettsé
güknek, egyben választóik elvárásainak is. Tisztelet 
érte, de sajnos nincs kit fogadniuk.

Az áprilisi fogadóórát csak Chugyik János képvi
selő tudta megtartani, mivel Kvaka István képvise
lőnek egy bizottsági ülésen kellett részt vennie. 
Chugyik képviselő úr eleget kívánt tenni képviselői 
feladatának, de a meghatározott helyen és időben, 
a lakótelepi napközi otthonban nem kereste fel sen
ki, így átment a 2. sz. iskolába azzal, hogy ott le
hetséges, hogy Kvaka képviselő urat fogják keresni, 
így elképzelése bizonyára az volt, hogy helyettesíti. 
Ott sem várta senki a képviselő urakat, így még 
egyszer visszajött a lakótelepi napközibe, de hiába, 
nem volt senki.

Nem a képviselő úr hibája, hogy nem tudta fel
adatát teljesíteni.

Oly sok egyéni problémája van a választóknak, 
szidva a polgármesteri hivatalt, hogy nem, vagy kés
ve intézkedik. Célszerű lenne, ha igénybe vennék a 
képviselői fogadóórákat, ahol nemcsak az egyéni, de 
a közösséget, a várost érintő kérdéseknek is helye 
lenne, segítve ezzel a képviselők munkáját is. így 
nem fordulna elő az, hogy a képviselők hiába várják 
a választóikat. Igen hasznosak az ezeken a fogadó
órákon kialakult vélemények és viták, még tanulni 
is lehet belőlük.

Az is elképzelhető, hogy a társasházak képviselői 
vagy Intéző Bizottságok elnökei — az egyéni prob
lémákat kivéve -  egy személyben képviselik lakó
társaikat a fogadóórákon. Ehhez viszont az szüksé
ges, hogy a közös képviselők minden hónap első 
csütörtökre gyűjtsék össze a közérdekű problémákat 
lakótársaiktól.

A lakótelepnek és környékének igen sok közös 
problémája van, melyet csak közösen, a képviselők 
segítségével lehetne megoldani, amire Chugyik kép
viselő úr ígéretet is tett, amennyiben e problémákat 
megismeri.

D a n c s  A n ta l 
F a lu já r ó k  u . 5/5.

MÓNI FOTO
&  AGFA GYORSLABOR

A szó i K ossu iL L. u. 38. Tel, 06-20/4Í6-256

Színesfilmjét 1 óra alatt 
kidolgozzuk!

3 napos filmkidolgozáskor 
ajándékfilmet adunk!

EZ EGYSZERŰEN REMEK! 
Igazolványképét 1 perc alatt 

elkészítjük!

S Z O L ID  

ÁRAK; 

SZUPER  

M IN Ő S É G !

Továbbá vállalunk:
-  műtermi esküvők
-  portrék
-  gyermekfotók
-  tárgyfotók
-  riportfotók készítését

Nálunk egy helyen megvásárolható: fényképezőgépek, színes és fekete-fehér filmek, 
fotóalbumok, képkeretek, elemek és még sok apró cikk, ami a fotózáshoz szükséges.

NYITVA TARTÁS: hétköznap 9 -1 7-ig, szombaton 8 -1 2-ig

___________________________________________ ’_____________________________________________
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POLGÁRŐRSÉG 
-  A LAKOSSÁG VÉDELMÉRE

-  Az Aszód városi Polgárőrszervezet, Ma
gyarországon törvényesen működő, a lakosság 
által életre hívott bűnmegelőző, a közrend és 
közbiztonságot szolgáló, pártsemleges társada
lmi szervezet.

Feladatát a területileg illetékes önkormány
zat, s egyéb társadalmi és állami szervezetek 
segítségével, a rendőri szervekkel együttmű
ködve, a területi sajátosságok és követelmé
nyek alapján kidolgozott módszerekkel látja el.

-  Városunkban 1989-ben alakult meg az ak
kor még önvédelmi csoportként működő szer
vezet, Bagyin József polgármester úr és 
Dinnyés László, akkori Művelődési Ház igaz
gatója kezdeményezésére. Erre az akkor kiala
kult kedvezőtlen bűnözési arányok miatt volt 
szükség. Bagyin József és Dinnyés László fel
kérésére elvállaltam az önvédelmi csoport 
megszervezését. A csoport 14 fővel alakult 
meg, és mint aszódi önvédelmi csoport műkö
dött. Ebben az időben semmiféle támogatást a 
csoport nem kapott. Saját költségén látta el a 
szolgálatot, fedezte kiadásait.

-  1990-től különböző támogatásokat kap
tunk, többek között a Városi Önkormányzattól, 
illetve a város közbiztonságát segíteni akaró 
vállalkozók részéről. Ez a segítés akkor még 
elég kevés emberben nyilvánult meg. Csopor
tunkban az első időszakban elég sok probléma 
merült fel, ez abból adódott, hogy egyes embe
rek azt hitték, hogy belépnek a csoportba, és 
azzal már tettek valamit Aszód közbiztonsága 
érdekében, holott a szervezeti szabályzatunk
ban le van írva, hogy minden polgárőrnek ha
vonta 1 szolgálatot biztosítania kell. Ezektől a 
személyektől a csoport megvált, mert a cso
portnak „díszpolgárőrökre” nincs szüksége. 
Szükségünk van tiszteletbeli polgárőrökre, il
letve szponzorokra.

-  1990. augusztusában önvédelmi csoportun
kon belül megalakult 4 fővel egy női csoport 
is, ami az országban véleményem szerint az 
első volt. Külön megköszönöm a hölgy polgár
őrtársaimnak azt a merész és bátor hozzáállá
sukat, hogy ezt a férfiaknak is nehéz feladatot 
elvállalták.

-  1995-ben az Aszód Városi Polgár
őrszervezet csatlakozott az Országos Polgár

őrszervezethez és egyben egyesületté alakult. 
Igaz, hogy még a cégbírósági bejegyzés nem 
történt meg, addig a szervezetünk polgárőr 
csoportként működik. 1995-ben a csoportunk 
a tiszteletbeli polgárőrökkel együtt 50 fővel 
működik. Szeretném kiemelni az 50 főből a 
még ma is köztünk lévő alapítókat, többek kö
zött: Juhász János, Stefanik István, Sindely 
József, Molnár József, Kvaka István, Vladár 
László, Id. Laukó József, Nagy Lajosné, Cso- 
bán TiboVné, Papp László, Papp Lászlóné, Bu
dai István. Köszönetemet fejezem ki ezúton a 
nagy nyilvánosság előtt ezen 12 polgárőr tár
samnak, hogy immár hatodik éve tisztességgel, 
becsülettel ellátják azt, amit vállaltak.

-  Az Aszódi Polgárőrszervezetnek példásan 
jó a kapcsolata az aszódi Rendőrőrssel, annak 
vezetőivel, többek között: Nemes István pa
rancsnokkal, Tóth János parancsnokhelyettes
sel és minden egyes rendőrrel. Az aszódi ren
dőrök segítik a munkánkat technikai eszkö
zökkel, hasznos tanácsokkal és mindenféle se
gítséget megkapunk tőlük, illetve a gödöllői 
kapitányság részéről, különösen Papp György 
kapitány úrtól. A lakossággal a kapcsolatunk 
jónak mondható. Az emberek általában segítő
készek, de vannak esetek, amikor azt tapasz
taljuk, hogy a lakosság egy része a bűnözéssel 
közömbös! Nagyon jó a kapcsolatunk az aszódi 
helyőrséggel, különösen Sztán István ezredes 
úrral, aki a csoportnak nagyon sok erkölcsi tá
mogatást nyújt. Ezúton is tisztelettel megkö
szönjük neki és munkatársainak az eddigi se
gítségüket. Szeretném megköszönni azon vál
lalkozóknak a segítségét és támogatását, akik 
polgárőrök és a csoportunkat már évek óta tá
mogatják: Molnár József, Laukó József, Fodor 
Miklós, Lukács Lajos, Juhász János, Kovács 
Péter, Bartha János. Szeretném megköszönni 
a csoporton kívüli támogatásokat: Baranyi Zol
tán, az egyik fő támogatónk, az aszódi TÜZÉP 
részéről, Mertál József és neje, MÓNI FOTÓ, 
Vörös László és Pardi Lászlóné (Művelődési 
Ház), Aszód Városi Önkormányzat, Bagyin Jó
zsef polgármester, Barlai Gyula, Szűcs Tibor, 
Molnár Márton (Sörpatika). Külön tisztelettel 
szeretném megköszönni a Vera Konfekció 
Üzemnek, illetve vezetőjének, Jakab Verának 
a formaruhánk elkészítéséhez nyújtott segít
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séget. Most már azt is elárulhatom, hogy a 
csoportunknak formaruhája is van. Ebben 
nagy segítséget kaptunk Jakab Verától, a Kon
fekció Üzem vezetőjétől a ruhák anyagi áron 
való elkészítéséhez, amelyet a csoportunkban 
mindenki saját maga fizetett, ehhez hozzájá
rult Sztán István ezredes úr közbenjárása is. 
Tisztelt aszódi barátaink, ezt a ruhát nem 
azért készítettük, hogy mutogassuk magun
kat, ez a ruha azért készült el a csoport részé
re, mert városunkban a különböző rendezvé
nyek biztosítását egységesebben és fegyelme
zettebben tudjuk ellátni.

-  A polgárőrcsapatnak elsődlegesen nem az 
a feladata, hogy betörőt vagy rablót fogjon el, 
természetesen, ha alkalom adódik, azt is meg
tesszük. Feladatunk elsősorban a bűnmegelő
zés, ami abban nyilvánul meg, hogy éjszaka 
járjuk a várost, és ezáltal a bűnözőket elriaszt

PATTOGOTT A LABDA...
1995. március 25-én (szombaton) az 1. sz. 
Általános Iskolában amatőr asztalitenisz 

versenyre került sor.
11 lelkes résztvevő de. 9 órától 14 óráig 

mérte össze tudását.
A DIÁKOK KÖZÜL:

1. Rigó Mária (gimnáziumi tanuló)
2. Kiss Krisztián (1. sz. Ált. Iskola 7.z.o.)

A FÉRFIAK 21 FORDULÓ ALAPJÁN:
1. Farkas Imre 

2. Szilveszter Károly 
3. Majoros Imre

A fent említetteken kívül az alábbi 
versenyzők szerepeltek:

Farkas Melinda, Penák Dóra,
Szabó József, Tasnádi Gábor, 
Kővágó János, Molnár László.

A viszonylag alacsony létszám ellenére 
színvonalas, jó hangulatú csatákat vívtak 

a versenyzők egymással. 
Köszönet Farkas Imrének (Cinke) 

a szervezésért, a támogatásért 
(az ajándékokból mindenkinek jutott) és 
bízunk benne, hogy hagyományt teremt 

ebből a versenyből.

juk. A csoportunk már napközben is eseten
ként szolgálatban van, mert úgy ítéljük meg, 
hogy ez szükséges. Véleményünk szerint a bű
nözőket, ha nem is nagymértékben, de riasztja. 
A Városi Polgárőrszervezet minden büntetlen 
előéletű polgárt szívesen lát a csoportban, aki 
Aszód közbiztonságáért tenni akar. Kérjük je
lentkezzenek közénk!

Jelentkezni lehet Szenoráczki Ferencnél, a 
polgárőrcsoport vezetőjénél, Kvaka István he
lyettes vezetőnél, ifj. Laukó Józsefnél, a cso
port ügyintézőjénél.

Köszönöm, hogy figyelmet fordítottak az írá
sunk elolvasására.

Tisztelettel:
Szenoráczki Ferenc 

Aszód Polgárörcsoport vezetője

HÍREK AZ ASZÓD FC 
ÉLETÉBŐL

Az Aszód FC tisztelettel tájékoztatja a város 
lakosságát, hogy -  személyi változásnak köszön
hetően -  lehetővé vált, hogy a sportpálya kapui 
megnyíljanak a város sportolni, szórakozni vágyó 
lakói előtt.

Szeretettel várunk mindenkit, aki a sportolást, 
mozgást választja szabad ideje eltöltésére.

A pályán BÜFÉ is működik, szolid árakkal!
Nyitva tartás: hétfőtől -  vasárnapig 

8.00 -  22.00-ig.
Az Aszód FC elnöksége köszönetét fejezi ki Bú

zás Jánosnak, a VORPI BT. vezetőjének és Mol
nár Józsefnek, a VEGYKOMPLEX Kft. vezér- 

igazgatójának, hogy -  támogatva az aszódi fut
ball klubot -  felújították a pályán lévő szolgálati 
lakásokat és rendbe tették az épület külső hom
lokzatát.

Egyben megköszönjük Takács Sándornak, a 
TECHNOSZER Kft. vezetőjének, hogy elkészít
tetett 2 db kiskaput, 2 db kézilabda kaput, s ami 
az aszódi sportpályán még soha nem volt, 2 db 
hordozható nagykaput.

A játékosok és az elnökség nevében köszönjük 
ezt az áldozatkészséget.

Aszód FC elnöksége
V----------------------------------.___________________ /

A szód V áros Ö nkorm ányzata soron  követk ező  ü lé se it  
az alábbi id őp ontokb an  tartja az e lső  fé lév  folyam án: 

m ájus 17., jú n iu s 7., jú n iu s  28.
A testü le ti ü lé sek  szerd a i napokon , d élu tán  3 órakor kezdődnek .
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HUM ORRAL ÉS TÜRELEM M EL...
A Nagycsaládosok Aszódi Egyesületének 

eseményeiből
A Nagycsaládosok Egyesülete 1994. március 14-én tartott 

összejövetelének témája „A nehezen kezelhető gyermek” 
volt. A téma vitaindítóját Rúzsom Szilvia védőnő tartotta, 
akinek ragyogóan sikerült aránylag rövid időtartamban a 
téma sokrétűségét, a probléma megoldásának, kezelésének 
sokféleségét érzékeltetnie.

Előadásában kiemelte, mennyire fontos a türelem a gyer
mekekkel szemben. Hiszen valószínűleg sokan tapasztalták 
már, hogy gyakorta a szülő idegessége, türelmetlensége 
okozza, hogy a gyermek hisztis, dacos. Ma amikor a bölcső
dékben, óvodákban, iskolákban csak szakképzett nevelők 
foglalkozhatnak a gyermekekkel, addig a szülők többsége 
úgymond „szakképzetlenül” vág neki ennek a hihetetlenül 
nehéz és felelősségteljes feladatnak.

A vita során konkrét esetek megbeszélésére is sor került. 
A megbeszélés során többen kifejtették, hogy sok konfliktust 
sikerül megoldani, ha a szülő némi humorral közelít a prob
léma megoldásához, és nem dramatizálja az adott helyzetet. 
Ezt személyes poéldákkal is bizonyították. A résztvevők va
lamennyien egyetértettek abban, hogy szükségük van to
vábbi ilyen és ehhez hasonló megbeszélésekre. A téma le
zárásaként Rúzsom Szilvia néhány olyan könyvet ajánlott 
az egyesületi tagoknak, amelyekből további hasznos isme
reteket szerezhetnek.

Az est második részében süteménykóstolásra került sor, 
valamint ezek receptjeinek kicserélésére. Jól jöttek az új 
ötletek a húsvét előtti előkészületekhez.

A továbbiakban az egyesület elnöke ismertette a helyi 
kedvezményes vásárlási lehetőségeket. Ezúton mondunk kö

szönetét azoknak, akik ily módon támogatják a nagycsalá
dosokat.

Az egyesület tagjai részére -  a tagsági kártya felmutatása 
mellett -  kedvezményes vásárlást biztosítanak:
1. Lakótelepi Tapéta és Festékbolt (Péter Lajosné) 10%
2. Könyvesbolt (Juhász Attiláné) 10%
3. Gála Ruházati B.T. (Szovics Pál) 10%
4. Riva -  Lux háztartási bolt (Barlay Gyuláné) 5%

Köszönjük.

Április 4-én a 2.sz. Óvodában kedvezményes vásárt ren
deztünk. Az érdeklődők olcsó nápolyi, teasüti, sós aprósüte
mény, szörp, mosó- és tisztítószer-koncentrátumok, húsvéti 
képeslapok, kindertojások és egyéb apró ajándéktárgyak kö
zül vásárolhattak.

Öt órától a gödöllői nagycsaládosok egyesületének képvi
selői voltak vendégeink. Míg a szülök az egészséges táplál
kozásról beszélgettek, addig a gyerekek -  kicsik és nagyok 
-  a szomszédos teremben a tojásfestés különböző techniká
ival ismerkedtek.

Annyira élvezték, és úgy elmerültek ebben a munkában, 
hogy szinte alig akartak hazamenni. Boldogan mutatták a 
szülőknek a szebbnél szebb festett tojásokat.

Ezen az összejövetelen az egyesületi tagok megbeszélték, 
hogy mivel igény van rá, megszervezik az anyukák részére 
a kondicionáló tornát, és ha mód van rá, akkor az apukáknak 
a kispályás focit. Szó volt az Országos Egyesület által szer
vezett nyaraláson való részvételről is. Nagyon kellemesen, 
jó hangulatban zajlott ez az összejövetel is.

Folytatása következik.
Buzásiné Szentiványi Aliz 

titkár

ELEKTROMOS GYŰJTEMÉNY
( f o l y t a t ás )

Témakörök:
Az első helyiségben van egy híradástechnikai kiállítá

sunk. A detektoros rádióktól a „lámpás” készülékeken 
keresztül a tranzisztoros készülékekig. 1920-25-ből van
nak rádió-tartozékok, alkatrészek. Például anódpótló, 
bakelit hangszóró, elektroncsövek, nagyméretű tömb- és 
forgókondenzátorok, fejhallgatók, antenna-kapcsolók 
stb.

A gyűjteményben bemutatunk sok régi magnót, lemez
játszót, televíziót. Többek között szembetűnő a nagy mé
retük, súlyuk a maiakhoz viszonyítva.

A katonai híradástechnikai berendezések is gazdagít
ják gyűjteményünket. Említést érdemel egy hordozható 
géptávíró. Sajnos selejt állapotban.

A t. olvasó tájékoztatására közlöm, hogy a begyűjtés
kor az alkatrészeket, készülékeket minősítem a követ
kezők szerint:

-  vannak üzemképes jó készülékek,
-  vannak hibásak, de javíthatók,
-  vannak selejtesek, nem javíthatók (nem nagy baj, 

mert a típust, az eredetit így is reprezentálják),
-  és van roncs. Azt is nagyon megköszönöm, mert sok 

esetben egyes alkatrészek hasonló típusok javításá
hoz, szakköri foglalkozásokhoz használhatók. A jó, a 
hibás és a selejt készülékekről, anyagokról pontos ki
mutatást, leltárkönyvet vezetek.

A telefónia témakörbe tartozó anyagokból, készülékek
ből még keveset tudtunk összegyűjteni. Egyetlen ok a 
helyhiány. Több múzeumtól, intézménytől, vállalattól 
kaptam ígéretet, de jelenleg is nagy a zsúfoltság, azért 
nem tudom beszállítani.

Építkezni kellene. Ma az építkezéshez szükséges pénza
lap megszerzése rengeteg utánjárást és türelmet kíván. Fő
ként ha nem az én elveim szerint állunk a problémához. 
Én nem tudom elfogadni azt a gondolkodásmódot, hogy egy 
ilyen kis épületátalakítást 400.000.- Ft-ért terveztessünk 
meg. Ezután a kivitelezést bízzuk egy fővállalkozóra, az 
kiadja egy alvállalkozónak, az egy kivitelezőnek, aki a szak
munkásokkal megcsináltatja. Egy csomó fölösleges pénzki
dobás! A koncepció, a terv elképzelése már rég megvan. A 
kőműves, aki rakja a téglát, az kapja a pénzt. En csak 
effektív munkáért tudok elképzelni fizetést. A többi 
pénzzsebelö fölösleges. Közös akarattal és konstruktív gon
dolkodással, összefogással kevés pénzből is lehet alkotni, 
ha több embernek egy az elképzelése. Szerencsére vannak 
támogatóim is. Többen munkájukat ajánlották fel. Sajnos 
-  Aszódon -  nem mindenki gondolkodik így. Gondolataim 
nam folytatom, mert nem szeretnék senkit megbántani. 
Egyet határozottan kijelenthetek: nem rajtam és nem az 
anyagiakon múlik az építkezés megkezdése!

K aáli N agy K álm án ny. tan. 
az E lektrom os G yűjtem ény  

alapítója
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Társasak-e a társasházak?
A volt állami és önkormányzati lakások eladásá

val egyidőben alakultak meg az úgynevezett tár
sasházak. Ez viszont sok kötelezettséget ró a volt 
bérlőkre, az új tulajdonosokra. De vajon társasak-e 
a társasházak? A társasház elnevezés fogalma fel
tételezi a tulajdonosok között, hogy valóban jó tár
sak legyenek. Megköveteli az egymással való jó vi
szonyt, az egymás megbecsülését, tiszteletét, egy
más segítését, ami nem mondható el minden meg
alakult társasházban annak ellenére, hogy a jog
szabály is, de az alapító okirat is rendelkezik a 
kérdésről, sőt a külön és a közös tulajdonnal is, 
hisz e két tulajdonformából tevődik össze a ,,tár- 
sasháztulajdon”.

Sajnos egyes új tulajdonosok nem érzik sajátjuk
nak a közös tulajdont, az egész épületet, annak 
ellenére nem, hogy a közös tulajdont a tulajdonos
társak mindegyike jogosult használni, de ezen jo
gait nem gyakorolhatja a többi tulajdonostársa ro
vására, azok sérelmére. Nemcsak a küszöbön belü
li, hanem a küszöbön kívüli résszel is törődni kel
lene, hisz ez képezi a közös tulajdont. így a lépcső
ház, vagy az épület külső része, melyeket nemcsak 
használni, hanem azokat karban és tisztán is kell 
tartani. Ez pedig kötelessége minden tulajdonos
társnak. Sajnos tény, hogy mióta megalakítottuk a 
társasházat, vannak olyan tulajdonosok, kik egy 
esetben sem takarították az épület külső részét, 
sőt újabban a lépcsőházat sem. Megengedhetetlen, 
hogy a lépcsőházban boijü nagyságú kutya szaba
don, póráz és szájkosár nélkül sétálgasson, utána 
minden takarítás nélkül.

Meg kellene ismerni a kutyatartás szabályait és 
csak utána lenne érdemes kutyát tartani a többi 
tulajdonostárs sérelme nélkül.

Nem tartozik a közös tulajdonhoz az épületek 
körüli virágoskert, de illő lenne minden tulajdonos 
részéről annak gondozása, hisz a virágoskertről íté
lik meg a tulajdonosokat. Az már viszont minősít
hetetlen, hogy a kiültetett virágot letépik, elszórják 
az épület körül.

Mindezeknél azonban súlyosabb, hogy a tulajdo
nosok lemondják az egyébként kötelező biztosítást, 
ami súlyosan sérti a többi tulajdonostárs érdekeit, 
hisz valamennyi lakás biztosítása nélkül, ameny- 
nyiben arra szükség lenne, hitelt sem vehetne fel 
a társasház, viszont bármilyen kár keletkezése ese
tén a biztosítást lemondottaknak kell vállalni az 
összes felelősséget.

A bérlakások eladása után a városban kb. 19 
épület alakult társasházzá, a lakótelepen 15, és ez 
már igen sok családot foglal magába. Igaz, vannak 
vegyes használatú épületek is, ahol az önkormány
zat társtulajdonos, mivel minden bérlő nem vásá
rolta meg a lakásokat. Ez viszont külön problémát 
okoz. A tulajdonosok most már a külön tulajdonu
kat karbantartják, de vajon kinek a kötelessége

annak ellenőrzése, hogy a bérlakásoknak megma
radt lakásokat rendeltetésszerűen használják-e. 
Van olyan bérlakás, melyből már a cserépkályhát 
is eladták. Kinek a feladata ez, az önkormányza- 
té-e, vagy a társasház közös képviselőjé-e?

Minden épületnek van közös képviselője vagy in
téző bizottsága. Érdemes lenne elgondolkozni azon, 
hogy nem lenne-e célszerű egy megbeszélést tartani 
a közös képviselők és az Int. Biz. elnöke között, 
hisz „ahány ház, annyi szokás” alapon minden épü
letben másképp végzik a munkájukat. Ezen meg
beszélés alkalmas lehetne a helyes, egységes mun
kamódszerek kialakítására. Mivel a megalakult 
társasházak nagylétszámú családot foglalnak ma
gukba, az érdekvédelmük biztosítása és megszer
vezése érdekében helyes lenne felvenni a kapcso
latot a Bérlakásukat Megvásárlók Országos Szö
vetségével (Budapest, Október 6. u. 2. sz.), ahonnét 
szükség esetén nemcsak szakmai, de jogi segítséget 
is lehetne kapni.

Az sem elképzelhetetlen, hogy egy összejövetelt 
tartanánk az új tulajdonosoknak és egységes állás
pontot kellene így kialakítani az érvényben lévő 
jogi rendelkezések értelmezésére. Ennek megszer
vezésére helyes lenne felkérni a megalakult Polgári 
Kör elnökségét és külön hangsúllyal kellene ki
emelni a lakótelepet, ahol a legtöbb társasház van 
egy helyben, így ez a telep és környéke igényelné 
a legtöbb munkát a közös elképzelések megvalósí
tásában.

Dancs Antal 
Falujárók u. 5/5.

A TYG O N ’S BT
megkezdte

VÁCI 350/40-es

ZSÁKOS CEMENT

ÉRTÉKESÍTÉSÉT

AZ ASZÓDI ÉS A GÖDÖLLŐI 
VASÚTÁLLOMÁSON 
850 Ft/q áfás áron!

VÁRJUK VISZONTELADÓK 
JELENTKEZÉSÉT!

Telefon:
06-60 /324-152 vagy 275-77-31
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GÓLYALÁBMARATON 
-  A HÁZAT HAZÁT ALAPÍTVÁNY

PÉNZSZERZÉSI AKCIÓJA

Különös vállalkozásba kezd a Házat Hazát Ala
pítvány igazgatója, Lőrincz Kálmán: háromszáz ki
lométert gyalogol gólyalábon Budapesttől Debrece
nig. A nem mindennapi akciótól azt reméli, hogy 
sikerül támogatókat szereznie ahhoz, hogy otthont 
teremthessenek a legrászorultabbak számára.

A Ház^t Hazát Alapítvány 1992-ben kezdte meg 
tevékenységét Magyarországon, azzal a céllal, hogy 
lakáshoz juttassa azokat, akik önerejükből erre 
nem lennének képesek.

Az Alapítvány működésének három éve alatt 30 
házat épített fel Cegléden, Gödöllőn, Abdán, Mar- 
tonvásáron és Adonyban. Az építési telkeket min
den esetben a települések önkormányzata adta, a 
számukra ledolgozott munkaórák ellenében.

A lakásra vágyók 200.000.- Ft „beugró” befizeté
se és 500 -  másoknak épülő házon ledolgozott -  
munkaóra teljesítése után kezdhetnek saját ottho
nuk építéséhez. Az első lakás építéséhez adható 
támogatáson és a szociálpolitikai kedvezményen kí
vül az Alapítvány kamatmentesen előlegezi az épí
tési költségeket, amelyet húsz év alatt fizet vissza 
a család. Mindehhez pénzügyi támogatókra van 
szükség, amely az állami támogatás és a tagok pén
ze és kétkezi munkája mellett garanciát adhat to
vábbi lakások felépüléséhez.

i--------------------------------------------------------------------1
Ha egy kicsit is szívügyének érzi, hogy minél 

több pályakezdő fiatal vagy önerőből 
építkezni nem tudó hazánkfia olcsó és 

i emberhez méltó lakáshoz jusson.
i LÉPJEN ÖN IS A TÁMOGATÓINK SORÁBA!

Adományokat is elfogadunk, de igazából azt
szeretnénk, ha a velünk való együttműködés

ben hosszú távon Ön is megtalálná 
i a számítását.
■ Hívjon fel bennünket, és felkeressük Önt az 
1 * ország bármely pontján!

Vagy keressen fel Ön minket!

i HÁZAT HAZÁT ALAPÍTVÁNY
1146 Budapest, Thököly út 102.

Tel/Fax: 141-4553
Forintszámla:

, Budapest Bank Rt., Belvárosi
i Igazgatóság, 208-35-419

Devizaszámla:
i Budapest Bank Rt., Belvárosi
i Igazgatóság, 401-208-941-801-680

VÁLLALKOZÓK
FIGYELEM!

Társaságunk az Aszód, 
Deák Ferenc u. 20. szám alatti 

ingatlan hasznosításához 
partnert keres.

Az ingatlan területe 2383 m2, 
azon iroda és fürdőhelyiség és 

cca. 80 m2 zárt raktárterület van.

Bármilyen -  a város 
és környezetének szükséges -  

hasznosítási
céi megvalósítására nyitottak 

vagyunk, de eladásról is készen 
állunk tárgyalni!

Érdeklődni, vagy írásban 
pályázni lehet:

FeFe INVEST Kft.
1106 Budapest, 

Jászberényi u. 18-20. 
Telefon: 260-9914, 260-1773 

Telefax: 262-8945 
Balatoni Henrik

L
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Egy romos ház városunk szívében
Vannak jogaink, de kötelezettségünk is városunk és 

egymás iránt!
Olyan eset megírása kívánkozott ki belőlem, amely 

városunk és az itt élők szégyenérzetét évtizedek óta 
„öregbíti”.

Az Idősek Napközi Otthona a Petőfi utcában van. Évek 
óta járok ide sokadmagunkkal. Hetenként több ízben is 
megáll előttünk egy autóbusz tele kirándulókkal, sokszor 
külföldiekkel. Itt szállnak ki, hogy megnézzék a Petőfi 
Múzeumot. Ablakunkból jól látjuk, amint körülnéznek.

Az elmúlt héten is azt tapasztaltuk, hogy a buszból 
kiszálló vendégek csodálkozó, megdöbbenő és ugyancsak 
kritizáló tekintettel szemlélik épületünket és a szomszéd 
házat. Az idegenek azonban nem tudhatják, hogy itt idő
sek otthona van, mert a már hónapok óta levett tábla 
helyett még nem kaptunk újat, amely utalna arra, hogy 
milyen intézmény működik is itt. Talán egyszer erre is 
sor kerül?!

Múzeumunk igen nagy átalakításon ment keresztül. 
Nemcsak az épület, de a környezete is rendezett, ápolt. 
Nem így a felvezető út bal oldalán lévő igen rossz ház, 
amely már évtizedek óta így néz ki. Szomorú, de tény, 
hogy a múzeumba igyekvő látogatók döbbent arccal né
zegetik ezt a romhalmazt. Azt hiszem, nem nagy örö
münk lenne abban, ha hallanánk az ide látogató idegen- 
vezetők, tanárok, diákok, csoportok lesújtó véleményét, 
jogos kritikájukat.

Ebben a házban élt a nagy köztiszteletben álló ké
ményseprőnk, Bányánszky bácsi. Mióta meghalt, a ház 
lakatlan. A ház a fia tulajdona, akinek természetesen 
van rendes otthona, családja. Mivel már nem sok kell 
ahhoz, hogy összedőljön a ház, az örökös saját érdeke is 
lenne, hogy végre intézkedjen. De a városunknak is kel
lene valamit tennie, mert életveszélyes a ház mellett 
közlekedni, s a forgalom igen nagy. Az örökös, már csak 
az édesapja iránti tiszteletből, amit a tisztesség is így 
kívánna, végre rendezhetné ezt a lehetetlen állapotot,

TÜDŐSZŰRÉS!
ASZÓD VÁROS TÜDŐBETEGGONDOZÓ 

INTÉZET VEZETŐ FŐORVOSA ÉRTESÍTI A 
LAKOSSÁGOT, HOGY 1995.05.15-TŐL 

06.15-IG KÖTELEZŐ 
TÜDŐSZŰRÉST TARTANAK.

Hétfőn 12-17 óráig 
Kedd-Szerda-Csütörtök: 8-12 óráig 

PÉNTEKEN SZŰRÉS NINCS!

KÉRJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY 
SAJÁT ÉRDEKÜKBEN VEGYENEK RÉSZT 

A SZŰRÉSEN.

Dr. Mné Dr. Makay Jolán 
int. vez. főorvos

ugyanis ez elsődlegesen az ő kötelessége és felelőssége 
lenne.

Egész városunk megítélését is rettenetesen rontja ez 
a kép. Ránk, itt lakókra nézve is egy igen nagy szégyen
folt ez az állapot. Merem állítani, városunk legeldugot
tabb helyén sem találunk ilyen romos házat, amit az 
összedőlés veszélye fenyeget.

Törvényes országban élünk. Biztos vagyok benne, ha 
a szükség végképp úgy hozná, hivatalos intézkedéssel el 
lehetne érni, hogy ez a szégyenfolt városunk leglátoga
tottabb környezetéből mihamarabb eltűnjön. Azt hiszem, 
talán merhetem kérni, városunk nevében is a tulajdo
nost, szüntesse meg végre ezt a lehetetlen állapotot, vagy 
rendbe hozva legalább az utcai részt, vagy -  ha végképp 
nem tart rá igényt -  adja el. Bízunk abban, hogy az 
évtizedek óta fennálló áldatlan állapot hamarosan meg
szűnik a tulajdonos jóindulatú, sürgős intézkedése foly
tán.

H.Zs.E.

TÁJÉKOZTATÓ
a készenléti orvosi szolgálat hétközbeni ellátásáról Aszódon 

(érvényes visszavonásig)

Hétközben a készenléti orvosi szolgálatot általában a délutáni 
rendelést végző orvos látja el egész Aszód területén, orvosi kör
zettől függetlenül másnap reggelig saját lakásán.

Szabadság, betegség, hivatalos elfoglaltság esetén a készenléti 
szolgálatot -  megbízás alapján -  helyettesítő orvos látja el.

ÜGYELETES: HÉTFŐN, SZERDÁN: dr. Jólesz József, Aszód, 
Arany J. u. 2. Tel.: 429; KEDDEN, CSÜTÖRTÖKÖN: dr. Lóska 
Izabella, Aszód, Pesti út 2/4. Tel.: 426; PÉNTEKEN: -  szombat 
reggelig -  változó. Az ügyelet helyéről, az ügyeletes orvos nevéről 
és telefonszámáról naprakész információval mindig a telefonköz
pont és a mentőállomás rendelkezik, továbbá naponta kifüggesz
tésre kerül a Háziorvosi Rendelő (Kossuth L. u. 84. sz.) ablakában 
és az orvosok lakásán. Napközben -  rendelési idő alatt -  érdek
lődni lehet a Háziorvosi rendelőben, vagy az Aszód 32 telefon
számon. Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy ügyelet ese
tén annak, hogy a betegbiztosítási kártya melyik orvoshoz került 
leadásra, nincs jelentősége!

Kérjük, hogy a készenléti ügyelet időtartama alatt sürgős eset
ben, rosszullét, vagy egyéb probléma esetén -  orvosi körzettől 
és kártyától függetlenül -  mindig az ügyeletet ellátó orvoshoz 
forduljanak! Hétvégén és ünnepeken (szombat reggeltől hétfő reg
gelig) mindig Központi Orvosi Ügyelet működik a Rendelőintézet
ben, Telefon: 107. A készenléti szolgálat beosztásának módosítási jogát 
fenntartjuk. Dr. Lóska Izabella elnök

AMEDIK Alapellátó Orvos-
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HOGY ÖN NE FÁRADJON HIÁBA...!
AZ ASZÓDI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDEJE

RÖNTGEN: hétfő től-péntekig 8-14 óráig
SEBÉSZET: hétfőtől-péntekig 8-14 óráig
IDE GGY ÓGYÁSZAT: hétfő, szerda,

csütörtök, péntek 8-12 óráig új betegek

kedd
13-14.30-ig visszarendelt betegek 
13-17 óráig pszichoterápia

SZEMÉSZET h étfő től-péntekig 8-12 óráig új betegek

ORR-, FÜL-, GÉGE 
BŐR-NEMIBETEG GONDOZÓ hétfőtől-péntekig

12-14 óráig vissza
rendelt és sérült betegek ellátása

6.30-13.00 óráig
FOGÁSZAT:
Dr. Ackermann Teréz hétfő 14-19 óráig

kedd iskolafogászat
szerda 8-14 óráig
csütörtök 14-19 óráig
péntek 8-13 óráig

Dr. Balsai Mihály hétfő 7-13 óráig
kedd 13-19 óráig
szerda szakmai nap
csütörtök iskolafogászat
péntek 13-19 óráig

GYERMEKGYÓGYÁSZAT: hétfőtől-péntekig 12.30-14.30
GYÓGYTORNA: hétfőtől-csütörtökig 7.30-15.00

NŐGYÓGYÁSZAT: hétfő, kedd 9-14 óráig
szerda 14-18 óráig
csütörtök, péntek 9-14 óráig

UROLÓGIA: hétfő 15-17 óráig

GÉPJÁRMŰ ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT:
szerda, csütörtök 9-11 óráig

SPORTORVOSI RENDELÉS: szerda 13 órától
REUMATOLÓGIA: hétfő, kedd 8.30-14.30

szerda 10-14 óráig
csütörtök,péntek 8.30-14.30 óráig

BELGYÓGYÁSZAT: hétfő, kedd, szerda 8-14 óráig
csütörtök 10-14 óráig
péntek 10-13 óráig

LABORATÓRIUM:
vérvétel minden nap 8-10 óráig
vércukor vizsgálat hétfő,szerda,péntek 8-10 óráig
prothombin csütörtök 8-10 óráig

SÜRGŐS FOGHÚZÁS AZ ÜGYELETI FOGÁSZATON!
Rendel: dr. Borsos Jenő hétfő, szerda 12-18 óráig

kedd,csütörtök, 
péntek 8-14 óráig

NŐGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS:
Rendel: dr. Várkonyi Péter minden kedden 15.30-18.00 óráig
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HOL VOLT,
HOL NEM VOLT...

Volt egyszer, úgy hetven-nyolcvan éve, vagy még előbb 
is, a Galga-mentén egy kis völgyben meghúzódó kiskö
zség, Aszód.

Lakói boldogan éltek egymás mellett. A felnőttek élték 
a maguk felelősségteljes életüket, gyerekeik, mint a me
sékben, élvezték a játékos, mesékkel átszőtt gyerekko
rukat.

A Fő utca (Kossuth Lajos utca) két oldalán akkoriban 
még a járda és az úttest között nyitott árok volt. Az árok 
és a járda között akácfák illatoztak. Egyik fő játszóterü
letünk volt ez a rész. Az árokban „árokcicát” játszottunk, 
a fák között pedig a „Komámasszony, hol árulják a kecs
ketúrót?” című játékot. Pinckéztünk, ipiapacsot játszot
tunk, spárgából gyeplőt fontunk és így lovacskáztunk 
vagy kacsóztunk (ellopott lópatkóra való szöggel).

Jó kis futkosással járt az is, amikor vaskarikára drót
ból formáltunk ütőt és így gurítottuk a karikát, verse
nyezve a Hangya-közön át (ma Népbolt köz) a Petőfi 
utcába, majd vissza a Mozi-közön át a Fő utcába. Az 
persze külön élményt jelentett, hogy a két köz zegzugos 
kövein csak úgy ugrált a vaskarika. Ugyancsak ügyesnek 
kellett lenni, hogy előre tudjunk haladni és célhoz érni.

Aztán hosszú évtizedek teltek el. Az akkori kislányok
ból, kisfiúkból szülők lettek és a vaskarika helyett négy
kerekű babakocsit tolva igyekeztek gyermekeikkel a Pe
tőfi utcai bölcsődébe. A babakocsikat gondosan kellett 
irányítgatni, hogy a benne ülő pici babákat ki ne borítsuk 
a zegzugos, macskaköves, kavicsos úton.

Tovább teltek az évek. Az apukákból, anyukákból 
nagypapák és nagymamák lettek. De a két köz kövezete 
azóta sem változott. A nagyszülőknek igencsak ügyes
kedniük kell, hogy a pici unokákat ki ne borítsák a rögös 
úton.

Ilyenkor bizony eszünkbe jutnak gyermekkorunk játé
kai és a mesék a jó tündérekről. Mert jó tündérek ma is 
vannak, csak másképp hívják őket. De jó is lenne, ha a 
mai modern tündérkék az azóta várossá fejlődött Aszó
don -  a sok-sok gondjuk mellett -  ezt a két öreg közt 
valami olcsó megoldással biztonságosan járhatóvá ten
nék! Persze az 1. sz. Óvoda melletti köz is említést ér
demel. Az is hasonló állapotban van, ha nem roosszabb!

Tudjuk, hogy városunk vezetésének ugyancsak sok 
gondja és kevés pénze van. Azonban kérjük őket, segít
senek! Szívből reméljük, hogy a jó cselekedet elnyeri ju
talmát, városunk apraja és nagyja hálás köszönetét és 
megbecsülését.

H.Zs.E.

T A V A S  Z
Beköszöntött a tavasz. A kertekben már folynak a 

tavaszi munkák. Mindenütt nyílik a sok tavaszi virág, 
a fák rügyeznek.

A határban is a tavasz jár. A tavasz megérkezését 
jelzi az ibolya, amely szerényen megbújik a bokrok 
alján. Sokan csokorba szedik a tavasz első hírnökét. 
S ez a csokor később tulajdonosra lel. Aztán jön a 
többi ismerős virág.

S mi újság a madarakkal? Ha az erdőt járod, hall
hatod a madarak szép énekét. Ha csendben lépkedsz, 
s jól figyelsz, észrevehetőd a kedves madarakat a bok
rok és fák ágain, amint éppen elkezdik éneküket. Las
san megérkeznek a vándormadarak is, akik a hideg 
tél elől melegebb vidékekre költöztek. S kezdetét veszi 
a szalonkahúzás ideje. A régi vadászok nagy örömmel 
és vegyes izgalommal várták ezt a napot. Nem tudom, 
hogy hazánkban akad-e még egyáltalán szalonka. Re
mélem, igen. Pár évvel ezelőtt még én is láttam.

Itt-ott találkozhatunk juhászpásztorokkal, amint le
geltetik a nyájat és elletnek. A juhok végre friss és 
zöld füvet ehetnek. Talán már elegük lehet szegények
nek a téli száraztakarmányból. Mellettük ott a kutya 
is, s tereli a nyájat. S ha a birkák a tilosba tévednek, 
a kutyák ráncba szedik őket.

S ott van az erdő. Az erdő fái is rügyeznek. A mé
hészek már kihelyezik kaptáraikat, hogy a méhek el
kezdhessék begyűjteni a méznek valót. S az erdő fái 
közt megbújik egy-egy vad is. Valamikor bizonyára 
hatalmas vadállomány volt ezen a vidéken. Sok állat 
ilyenkor kezd vedleni.

S a tavasz kicsalogatja az embereket is. Míg télen 
alig lehet látni embereket, addig ilyenkor kirándulók 
sokasága lepi el az erdőt, a határt. Kirándulnak, gom
bát szednek, élvezik a friss levegőt. S persze bömböl- 
tetik a rádiót. S amikor hazafelé indulnak, megfeled
keznek arról, hogy ők csak vendégek az erdőben, s 
otthagyják a sok szemetet. Ha a vadak beszélni tud
nának! Azt hiszem, rögvest tiltakoznának. De ki kér
dezi meg a vadakat! Vajon tetszik-e ez a viselkedés 
az erdő élővilágának?

Nem tudom, mit szólnának a kirándulók, ha náluk 
volna ilyen nagy ribillió. De néhány embert nem érdekel 
más, csak az, hogy a határban a tavasz jár.

M a szn y ik  K ároly

I---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

; A POSTA FELHÍVÁSA |
' Az utóbbi időben többször előfordult, hogy a postai kézbesítők ruházatát elkapta, elszakította a kutya, 1 
I miközben a kézbesítők -  munkájukat végezve -  megpróbálták elhelyezni a levélszekrényben a postai • 
I küldeményt vagy újságot. Az ilyen kellemetlen és életveszélyes helyzetek elkerülése érdekében kéri a I 
I postavezető a lakosokat, hogy vagy úgy helyezzék el a levélszekrényeket, hogy azt a kézbesítők veszély- I 
I telenül megközelíthessék, vagy kutyájukat kössék meg, illetve tartsák a hátsó udvarban. I
I Amennyiben a kutyatulajdonosok figyelmen kívül hagyják a postavezető kérését, s újabb incidensekre j 
. kerül sor, kénytelen lesz a postavezető az adott lakost a kézbesítői szolgáltatásból kizárni.

Kérem megértésüket és jószándékú segítségüket!

L K vak a Is tv á n , p o s ta v e z e tő
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KISTERMELŐK, PIACI ÁRUSOK FIGYELEM!
Felhívás a növényvédő szerrel kezelt 

terményekkel kapcsolatos tudnivalókra
A fogyasztók egészségének védelme érdekében tilos 

olyan élelmezési és takarmányozási célra szolgáló nö
vényt, növényi terméket forgalomba hozni, mely a meg
engedettnél több növényvédőszer maradékot tartalmaz.

Erről a 9/1993.(1.30.) FM számú rendelet rendelkezik.
Az alábbiakban foglalom össze az ezzel kapcsolatos 

tudnivalókat és kötelezettségeket.
1. A jogszabály hatálya valamennyi állampolgárra ki

terjed, aki növényvédőszert alkalmaz.
2. Növényvédőszert csak az engedélyokiratban megha

tározott célra és módon szabad felhasználni. A legfonto
sabb ismeretek a csomagoló burkolaton is feltüntetésre 
kerülnek.

3. A forgalomba, illetőleg felhasználásra kerülő ter
mény növényvédőszer maradéka, illetőleg szennyeződése 
az előírt határértéket nem haladhatja meg.

4. Annak érdekében, hogy a szermaradék értéke ne 
haladja meg az előírt határértéket, be kell tartani az 
engedélyezett koncentrációt, valamint az utolsó kezelés
től számított, az engedélyokiratban előírt élelmezése
gészségügyi várakozási időt.

Zárt termesztőberendezésben az élelmezésegészségü
gyi várakozási idő a helyiségben lévő valamennyi ter
mékre vonatkozik.

5. Azok a termelők, akik a növényvédő szerrel kezelt 
termékeiket forgalomba hozzák, permetezési naplót kö

telesek vezetni, azt az illetékes hatóságoknak felmutatni 
(a termelés helyén és az értékesítéskor).

6. A viszonteladó felelősségét átháríthatja az áru ter
melőjére.

A hatóságok egészségártalomra utaló gyanú esetén 
mintát vesznek és a vizsgálat eredményétől függő hatá
rozatot hoznak.

A minta mennyiségét szabvány írja elő, a mintavétel 
térítésmentes.

A jogszabályban előírtak megszegése, illetve a fogyasz
tók egészségének veszélyeztetése miatt az alábbi szank
ciók alkalmazhatók:

-  permetezési napló hiánya esetén: helyszíni bírság, 
30.000 Ft-ig terjedő szabálysértés

-  előírt technológia és élelmezésegészségügyi várako
zási idő be nem tartása esetén: szabálysértés, a termék 
forgalmazásának korlátozása, a termelő költségére tör
ténő laboratóriumi vizsgálat

-  hatósági intézkedések megszegése esetén: szabály- 
sértés, illetve bűnvádi eljárás.

A permetezési naplónak a mellékelt mintán található 
adatokat kell tartalmaznia.

Dr. W inkler István  
m egyei fő felü gyelő  

P est M egyei N övén yegészségü gy i 
és  T alajvédelm i Á llom ás 

2100 G ödöllő, K otlán  S. u. 3.

PERMETEZÉSI NAPLÓ
Az árutermelésre szolgáló mezőgazdasági területeken és terménytároló raktárakban

végzett növényvédőszeres munkákról

A termelő neve és címe:

Sor
szám

A növényvédelm i kezelés A használt növényvédőszer A
szüret/szedés, 

forg. hozás  
időpontja

A felelős 
aláírásatárgya

(kultúra)
helye terület 

táblasz.
befejezés
időpontja

m egnevezés
előkészítése
(hígitással)

(% )

mennyiség 
g/m 2, g /rrr
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MÁRPEDIG HÉTKÖZNAPI CSODÁK VANNAK

Az egyik szombat esti szürkületben sötét 
fényszórókkal közlekedő autós gördült ki a ja
vítóintézet kapuján. Már figyelmeztetni akar
tam az idős pilótát, hogy kapcsolja be a lámpát, 
amikor az kétségbeesve kérlelni kezdett:

-  Kérem, segítsen nekem keresni egy olyan 
szakembert, aki megjavítaná elromlott lámpá
imat! Őszintén szólva kínos helyzetbe kerül
tem, hiszen a legrosszabb időpontban romlott 
el az, aminek Murphy törvényei szerint el kell 
romlania. Agyam a komputer gyorsaságával 
vette számba az aszódi mesterembereket. Vég
re eljutottam a közelben lakó Media Zoltánig.

Immár bízva az aszódivá vált szakember se
gítőkészségben, bajba jutott társamat odairá
nyítottam. Útközben derült ki, hogy útitársam 
Géza Atya, aki Gödöllőről jár át időnként mi
sézni a javítóintézeti kápolnába. -  No, hát Aty
ám, akkor imádkozzék, hogy otthon legyen, s 
főleg segítsen a mester úr! -  kérleltem félig 
tréfásan őt.

Pár perc múlva félve kopogtattam Medláék 
ablakán. A nyíló ajtó keskeny résén népes ven
dégsereget pillantottam meg. (Azt hiszem, nem 
kapunk itt segítséget -  villant át agyamon.) 
Röviden elmondtam jövetelünk okát. S meg
történt az a csoda, amire csak titkon számítot
tam: pár perc türelmet kérek, rögtön átöltö
zöm, s megyek -  szólt ki a mester.

A hiba megtalálása, s javítása körülbelül 30 
percet vett igénybe. Egyszer-egyszer megjelent 
házigazdánk felesége is, de nem azért, hogy 
rosszalló pillantásokkal, célzásokkal vessen 
véget a rendhagyó reperálásnak, hanem éppen 
ellenkezőleg: vigaszt és biztatást adjon szemé
lyében is búskomorrá vált bajba jutott autós 
barátunknak. A javítás befejeztével végre fel
ragyogtak a sötétben a fényszórók. Nem kü
lönben Géza Atya arca is, aki az eltöltött idő 
alatt elmondta, hogy másnap még 5 faluba kell 
elmennie hirdetni Isten igéjét. Azt hittem, 
hogy a csodák sora ezzel véget ért. Tévedtem. 
Mert amikor fizetésre került volna sor, Media 
Zoltán a többszöri kísérletezés ellenére sem fo
gadott el egy forintot sem. -  Ön bajba jutott, s 
én örülök, hogy segíthettem -  zárta le végül 
is a vitát.

Megvallom őszintén, akkor és ott igen jó volt 
aszódinak lenni, hiszen a büszkeség majd szét
feszítette bensőmet az ilyen nemes tett láttán. 
Nem azt mondom, hogy mindig és mindenkor

így kell eljárni azoknak, akik a szolgáltatások
ból élnek, mert akkor rohamosan anyagi rom
lás lehet a vége. Azonban ez a kiragadott példa 
messze túlmutat egy hétköznapi tetten. Az 
Atya személyében látom a biztosítékát annak, 
hogy hiteles forrásból tudhatják meg másutt: 
az aszódiakban él még az önzetlen segítőkész
ség a bajbajutottakon. Nem remélem, hanem 
biztosan tudom: városunkban minden nap tör
ténik ehhez hasonló cselekedet. Jószívvel bíz
tatok mindenkit, ne sajnálja papírra vetni a 
hasonló eseteket, hiszen példaképekre vala
mennyiünknek szüksége van. Még az ilyen 
hétköznapiakra is.

AKI
(Aszódi Kovács István)

T Á P  É T A ^ P  
V Á S Á R  I

EGÉSZ ÉVBEN OLCSÓ ÁR,
NAGY VÁLASZTÉK!
Sima és habosított.

Mintás és szövetmintás.
-  Fűrészporos és mennyezeti tapéták.

- Hungarocell mennyezet elemek.
-  Poszterek nagy választékban.

Valamint a tapétázáshoz szükséges 
eszközök -  ragasztók -  segédanyagok. 

Festéshez -  Mázoláshoz 
Porfestékek, színezők. 

Diszperzit -  Héra 
Lábazat- és homlokzat festékek.

Ecsetek, meszelök.
Alapozók -  Zománcok -  Lakkok 

Hígítók, Xiladekor 
Szileton -  Padlopon -  Fehérccement. 

PVC szegők és ragasztók.

Ezen kívül még sok mindent megtalál, 
ha eljön és nálunk vásárol!

ASZÓD LAKÓTELEPI FESTÉK -  
TAPÉTABOLT

Nyitva: Hétfőtöl-péntekig 6.00-18.00 óráig 
Szombaton: 6.00-12.00 óráig
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h í v o g a t ó

GYERMEKNAPI MAJÁLIS:
1995. május 27-én, délelőtt 10 órától

Előzetes a tervezett programokból:
-  divatbemutató,
-  bábműsor,
-  erőemelő és body bemutató
-  KRESZ vetélkedő, kerékpáros ügyességi verseny,
-  szabadtéri filmvetítés,
-  mini vidámpark
és még sok más érdekes vetélkedő, játék és megle
petés.

A GYERMEKNAPI PROGRAMOKRA SZERE
TETTEL VÁRJUK A KICSIKET ÉS 

NAGYOKAT, SZÜLŐKET ÉS NAGYSZÜLŐKET!
***

HELYŐRSÉGI ÉS VÁROSI MŰVELŐ
DÉSI HÁZ MÁJUSI AJÁNLATAI

Május 4,

Május 6.

Május 8. 
Május 20.

Május 26.

15 órától Városi Nyugdíjas Klub 
anyák napi délutánja 
Közreműködnek a 2. sz. 
Ált. Iskola tanulói és az 
aszódi színjátszókor 
versmondói

9 órától Tehetségkutató tekeverseny 
általános és középiskolás 
fiatalok részére 

18 órától TINIDISCO
(Belépődíj: 50.- Ft.)

18 órától Edénybemutató 
18-24 óráig COUNTRY-táncest a 

KÉKFŰ együttessel 
(Belépődíj: 300.- Ft, 
amiben benne van egy 
pohár sör és egy 
tányér babgulyás)

20 órától BLUESTELY
Játszik: GREAT FUN B.B. 
(Belépődíj: 150.- Ft.)

ASZÓD FESZTIVÁL ’95

Bár az Aszód Fesztivál ezévi nyitó napjáig, au
gusztus 18-ig még sok idő van hátra, már javában 
zajlanak a szervező- és előkészítő munkák. Örü
lünk, hogy sokan segítik és támogatják hagyomá
nyossá vált rendezvényünket. Bízunk abban, hogy 
az idén is mindenki talál magának érdeklődésének 
megfelelő programot, kikapcsolódási lehetőséget a 
három nap alatt.

Most a rendezvény főbb programjairól adunk elő
zetes tájékoztatást.

Augusztus 17-én a Petőfi Múzeumban időszaki 
kiállítás nyílik. Erre a napra kapott fellépési meg
hívást az Aszódi Kamarateátrum is.

Augusztus 18-án lesz a Fesztivál hivatalos meg
nyitása, amelyet a Galga-menti hagyományőrző 
együttesek fellépése követ. Késő este kerül sor a 
LADANYBENE 27 együttes élő koncertjére, majd 
szabadtéri diszkóval zárul a nap. A diszkó házigaz
dája KISS JOE, a Juventus és a Satumus Rádió 
műsorvezetője lesz.

Augusztus 19-én délelőtt a 100 FOLK CELSIUS 
együttes műsorát élvezhetik a gyerekek. Délután 
Gór Nagy Mária Színitanodájának előadásában a 
GRESE c. musicalből láthatunk részleteket. Ezen 
kívül lesz még műsoros divatbemutató, amatőr 
együttesek koncertje is. Este 8 órától mintegy két
órás szórakoztató műsorral várjuk az érdeklődőket, 
majd a DÖRGE HAPPY ARMY rock and roll bálja 
zárja a napot.

Augusztus 20-án tartjuk a kastélyparkban a ha
gyományos ökumenikus istentiszteletet. Délután a 
BOTAFOGÓ, latin-amerikai táncegyüttes és a 
KEKFÚ country együttes szórakoztatja a közönsé
get. Lesz UBORKASHOW amelynek keretében a 
televízióból jól ismert figurák kelnek életre. Este a 
Rock Színház kétórás műsorát láthatják, majd tű
zijáték következik. S a nap végén a hagyományos 
utcabál az ÁTRIUM együttes közreműködésével.

Reméljük, hogy sikerül igazi fesztiváli hangula
tot teremteni a három nap alatt. Idén először szer
vezzük meg az Utcai Zenészek Országos Találko
zóját. Ugyancsak hagyományteremtő lesz a Galga- 
menti Mezőgazdasági Kiállítás és Árubemutató az 
l.sz. Általános Iskolában.

Természetesen továbbra is várjuk a felajánláso
kat, támogatásokat és ötleteket, amelyek hozzájá
rulhatnak fesztiválunk sikeres lebonyolításához.

Vörös László 
Műv. Ház igazgató

Vöröskeresztes világnap: 
Méltóságot a nőknek!

Az Aszód Körzeti Vöröskereszt 1995. május 10-én 
tartja megemlékezését a Vöröskeresztes Világnapról. 
Ennek keretében Nádasdy Ferencné gimnáziumi ta
nárelnök az Országos Vöröskereszt "Vöröskeresztes 
Munkáért" kitüntetés bronz fokozatát veheti át ki
emelkedő munkája elismeréseként. Kitüntetést kap
nak a többszörös véradók is. Ezt követően rövid műsor 
köszönti a résztvevőket.

V

G áspárné C sókás R ita  
terü le ti vezető
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NYÁRÁDSZEREDEI MEGHÍVÓ
Testvértelepülésünk, Nyárádszereda Tanácsa tiszte

lettel és szeretettel hívja és váija Aszód város lakos
ságát, barátokat és ismerősöket 1995. július 15-re, a 
Bocskai szobor felavatási ünnepségére.

Örömmel eleget téve a meghívásnak, városunk kü- 
lönbuszt (buszokat) indít és utazással együtt három
napos utat szervez Nyárádszeredára.

Örömmel vennénk, ha minél többen részt vennének 
testvértelepülésünk ünnepségén. Várjuk azon családok 
jelentkezését, akik tavaly fogadtak nyárádszeredai 
vendégeket, de azokét is, akik szívesen eljönnének,

hogy most megismerjedjenek a településsel, hogy ba
rátokra, ismerősökre leljenek. A kiutazás önköltséges.

Kérjük az érdeklődőket, legkésőbb május 31-ig je
lentkezzenek a Polgármesteri Hivatal titkárságán, 
hogy tudjuk, egy vagy két buszt kell megrendelni, il
letve, hogy időben el tudjuk küldeni a kiutazók listáját.

Bizonyára sokan lesznek, akik saját személykocsival 
fognak utazni ottani ismerőseikhez, barátaikhoz. Őket 
is kérjük, hogy azért jelezzék kiutazási szándékukat.

B agyin  J ó z se f  
polgárm ester

Aszód Ifjúságért Alapítvány: PÁLYÁZATI ÖSSZESÍTŐ

S.sz. Pályázó neve Pályázat témája Kért összeg Kapott összeg

1. I. sz. Óvoda Egészségnevelési hét az óvodában 26.500 12.000

2. Katica csoport Családi sportnap 25.300 -

3. II. sz. Óvoda Gyermeknapi sportprogram 15.680 10.000

4. II. sz. Óvoda Egészséges, élő, szép környezetért 17.000 8.000

5. I. sz. Ált. Iskola Nyári tábor Patincén 85.000 30.000

6. I. sz. Ált. Iskola Vándortábor a Börzsönybe 20.000 18.000

7. I. sz. Ált. Iskola Vándortábor Kokavára 17.000 20.000

8. II. sz. Ált. Iskola Éves iskolai túrázás 20.000 20.000

9. II. sz. Ált. Iskola Nyári túra Szlovákiában 120.000 39.000

10. II. sz. Ált. Iskola Komplex szabadidős rendezvénysorozat 10.000 -

11. II. sz. Ált. Iskola Iskolánk 30 éves 40.000 -

12. II. sz. Ált. Iskola Színjátszók támogatása 10.000 10.000

13. II. sz. Ált. Iskola Gyermekek kulturális fejlődésének elősegítése 72.500 -

14. II. sz. Ált. Iskola Honfoglalás 1100. évfordulója 25.000 10.000

15. II. sz. Ált. Iskola Nyári intenzív nyelvtanfolyam 50.000 -

16. Petőfi Sándor Gimnázium Színjátszó csoport támogatása 50.000 25.000

17. Petőfi Sándor Gimnázium Környezetvédelmi nap 19.000 -

18. Petőfi Sándor Gimnázium Számítástechnikai szakkör 26.000 -

19. Petőfi Sándor Gimnázium Szakmai verseny megrendezése 40.000 20.000

20. Könyvtár Olvasótábor rendezése 20.000 15.000

21. Művelődési Ház Nyugdíjas Klub hagyományőrzés 20.000 -

22. Művelődési Ház Aszódiak az aszódiaknak 30.000 20.000

23. Művelődési Ház Aszód Fesztivál qyermekprogramok 40.000 -

24. Művelődési Ház Petőfi versmondóverseny 30.000 10.000

25. Művelődési Ház Gyermeknap 40.000 25.000

26. Pintér Tamás Nyári edzőtábor Hajdúszoboszlón 10.700 3.000

27. Kamarateátrum Színdarab költségeihez hozzájárulás 50.000 40.000

28. Kollégium Sportlehetőség fejlesztése 20.000 15.000

29. Jeney Andrea Nyári vizitúra szervezése 100.000 20.000

30. Dr. Rácz Zoltán Nyitott kapu rendezvény támogatása 200.000 -

31. Vöröskereszt Nyári tábor Kemencén 50.000 10.000

32. Önálló Futtbal Club Pályakorszerűsítés 10.000 -

33. Nagycsaládosok Egyesülete Szabadidő park a Berekben 50.000 Feltételekhez kötött

34. Nagycsaládosok Egyesülete "Szép nyári nap" sportnap 27.000 -

35. Nagycsaládosok Egyesülete Közös nyaralás Cseszneken 50.000 -

36. Római Katolikus Plébánia Nyári tábor szervezése 25.000 20.000

37. Városi Bölcsödé Nyitott nap bölcsödéskorúaknak 12.000 10.000

38. Evangélikus Gimnázium Disputa táborozás támogatása 15.000 10.000

39. Evangélikus Gimnázium Sakkfelszerelés bővítése 5.000 -

40. Petőfi Sándor Gimnázium Disputa táborozás támogatása 15.000 10.000

41. Tábort Szervező Bizottság Nemzetközi testvérvárosi sátortáborozás Püspökszilágyban 100.000 80.000

510.000
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%.dzCetnényefcj híréig c
A PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ES GÉ
PÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉRTESÍ
TI VOLT DIÁKJAIT, HOGY A BARÁTI 

EGYESÜLET 1995. május 27-én, 
szombaton 10 órakor

K Ö Z G Y Ű L É S T  T A R T .

MINDEN VOLT DIÁKUNKAT, DE 
KÜLÖNÖSEN A BARÁTI EGYESÜLET 

TAGJAIT SZERETETTEL VÁRJUK.
Baráti Egyesület vezetősége

A PÁN EURÓPAI UNIÓ május végén 
alakuló összejövetelt tart Aszódon, 
a Petőfi Sándor Gimnáziumban. 

Érdeklődni lehet a gimnáziumban.

„ballag már a VEN DIÁK...”
A  P ető fi S á n d o r  G im n áziu m  és 

G épészeti S za k k ö zé p isk o la  végzős 
d iá k ja in a k  b a lla g á sa  1995. m á ju s  
13-án, szom ba ton  10 ó ra k o r  lesz.

A 2. sz. Általános Iskola diákja! és tantestü
lete köszönetüket fejezik k i RADYK GYÖRGY
NEK, aki évek óta segíti és támogatja az iskolát 
és hozzájárult egy magas színvonalú számítás- 
technikai képzés folytatásához.

A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖSZÖNETÉT FE
JEZI KI AZOKNAK A SZEMÉLYEKNEK, 

AKIK SAJÁT KÖNYVEIKET AJÁNDÉKOZ
TÁK AZ ÁLLOMÁNY GYARAPÍTÁSÁRA; 

Bank László, Csűri Erika,
Dinnyés László, Fr aj na Miklós, 

Gerlach Gézáné, Kacziba Istvánná, 
Micsey György, Nagy Jenó

Továbbra is szívesen vesszük 
az ajándékokat!

EGYE NI ES TARSAS VÁLLALKOZÁSOK, 
EGYESÜLETEK TELJES KÖRŰ 

KÖNYVELÉSE.
Cím: Pálfi Istvánné

Aszód, Kossuth L. u. 42-46. T/2. (OTP fölött!) 
Érdeklődni: este 18 óra után, 

hétvégén egész nap

ELADÓ 700 m -̂es ÉPÍTÉSI TELEK 

Érdeklődni;
Bányász Rudolf Aszód, Szőlő u. 16.

TISZTELT LEENDŐ
ÜGYFELÜNK !

*
É rtesítjük  önt, 
h ogy  a gödöllő i 

B B . A U T Ó S IS K O L A  B T .
FOLYTAMATOSAN INDÍTJA 

GÉPJÁRMŰVEZETŐI 
TANFOLYAMAIT ASZÓDON,

A PETŐFI SÁNDOR 
GIMNÁZIUMBAN

A TANFOLYAMOKRA A KÖVETKE
ZŐ KATEGÓRIÁKBAN VÁRJUK 

JELENTKEZÉSÜKET:
-  „SM” Segédmotor
-  ,Ai” Motorkerékpár 150 cm3-ig
-  „A” Motorkerékpár 150 cm3 fölött
- , 3 ” Személygépkocsi

A  je len tk ező k n ek  a  tan fo lyam  
elvégzéséh ez ré sz le tf ize té s i  
kedvezm én yt b iz to s ítu n k !

D IÁ K O K N A K  A Z  E L M É L E T I  
T A N D ÍJ  5 0 % -Á T  E L E N G E D J Ü K !

JELENTKEZÉS ÉS RÉSZLETES 
FELVILÁGOSÍTÁS 

ASZÓDON A KÖNYVESBOLTBAN 
(Kossuth L. u. 24.) 

TELEFON: 06-20/413-208

Kiadja a TYPOVENT Kft.

Megbízott szerkesztő: Dinnyés László

Munkatársak: Búzás Mária, 
Laukó Józsefné, Sáhóné Bordás Éva, 

Gál Tibor, Kovács István


