
A N Y Á K  N APJÁR A

Ratkó József 
Zsoltár

Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot 
váltanak, egyetlen halott 
sincs közülük, fiatalok, 
mint az idő. Újra születnek 
minden gyerekkel, megöletnek 
minden halottal -  harmadnapra 
föltámadnak, mire virradna.

Adassák nekik gyönyörűség, 
szerelmükért örök hűség, 
s adassák könny is, hogy kibírják 
a világ összegyűjtött kínját

g y e r m e k n a p i

K A V A L K Á D
MÁJUS 25-ÉN, SZOMBATON  

A FESZTIVÁL TÉREN.

A programból:

* TÖRTÉNELMI JÁTSZÓHÁZ
Vezeti: Váradi István

9 - 10-ig: Manuális foglalkozások (ostorfonás, 
hálófonás, nem ezkészítés, tarsolylemez, párta 

készítése, agyagozás stb.)
10 - 12-ig Közös nagy történelmi játék

* DUATLON VERSENY
9 .30 - tól a kijelölt pályán

* KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI VETÉLKEDŐ
9.30- tól folyamatosan

* BOHÓCMŰSOR
13 órától a nagyszínpadon

* DIONŰSZIA (A Váci Família Gladiatoria 

Haditorna Klub római kort idéző bemutatója)
14-17 óráig

* SOHO PARTY ÉS DISCO
18 órától 21 óráig

* SZABADTÉRI FILMVETÍTÉS
21.30  órától

A gyerm eknap az Aszód Ifjúságért Alapítvány, a 

helyőrségparancsnokság, a Helyőrségi Klub, a 

város önkorm ányzata és a Honfoglalás 

Emlékbizottság tám ogatásával, és 

szervezésében, az oktató-nevelő intézmények  

m unkatársainak közreműködésével valósul meg. 
A gyerm eknap teljessé tételéhez term észetesen  

várunk mindennemű segítséget, anyagi 
felajánlást, tám ogatást. így válik ez a nap 

gyermekeink szám ára örömtelivé és 

em lékezetessé.



ASZÓDI

ANYAK
NAPJÁRA

Köszöntelek édesanyám 
május első vasárnapján, 
köszönöm, hogy felneveltél, 
míg aludtam gyönyörködtél.

A jó  Istent arra kérem, 
hosszú életet adjon néked.
Mert csak akkor leszek boldog, 
ha te a kezemet fogod.

A hosszú berekben, 
mezei virágot szedtem, 
fogadd tőlem tiszta szívből 
anyáknapi emlékül.

Illés Sándorné

ANYÁM
Édes kalács illatával 
reggel óta vár anyám.
Gyenge karjával átölel, 
s a nap megcsillan ezüst haján.

Mesél, mesél órákon át, 
felidézi életem.
Könnyben úszik két szép szeme, 
s valami úgy fá j nekem.

Hajdanán Ő olyan más volt, 
fürgén szaladt, dolgozott, 
főzött, mosott, vigyázott rám, 
ezer áldozatot hozott.

De gyorsan múlnak el az évek, 
Anyám fáradtkeze remeg,
Fehér fürtök, édes fürtök 
borítják e drága fejet.

S hogy oly ritkán látom Őt, 
most érzem csak múlni az időt. 
Pedig várja, ó hogy várja 
bezárhasson két karjába.

Milyen nehéz, s rövid az élet, 
hányszor bántottalak téged.
A sok terhet még mindig bírod, 
és most én is veled sírok.

V.E.

ANYÁK NAPJÁRA !
Ismét eljött Anyák napja 
Hogy emlékezzünk édesanyáinkra.
Mint idős nagymamának,
Az én édesanyám, már régen elszállt...!
Oda, ahol már nem fá j semmi.
De nékem, az emléke soha nem fog elmúlni!
Tőle tanultam minden szépet és jót,
Ami életemnek értelmet adott!
Türelmet és szeretetet,
Ami egész életemen át vezetett!
Ó adott az élet nehézségeiben erőt,
Példamutató magatartása lebegett szemem előtt!
Szüleim becsületes, szorgalmas élete mutatott utat,
Mely mindig előttem volt az elmúlt évtizedek alatt.
Tudom, sokan emlékeznek így szüleikre,
Kik megérdemlik, hogy tisztelettel gondoljunk emlékükre!
Szeretném remélni, hogy gyermekeinknek is 
Jó szülőkként telnek majd az évek,
S unokáink is sok szép emlékkel gondolnak vissza, amíg csak élnek!
Az otthon, a családi kör békés, szeretetteljes melege 
Ad példát, erőt, mindannyiunk jövőjére!
Ezt kívánom szeretettel idősnek és gyermeknek,
Hogy a családi körre örömmel és szeretettel emlékezzenek!

H. Zsem berovszky Erzsébet

fLnyák napjára
Eljött a várva-várt tavasz, amikor a gólyák, fecskék is visszatérnek, 

hogy megkeressék régi fészküket, ahol kikölthetik fiókáikat. Ez történt 
velem is 12 évvel ezelőtt, mikor édesanyám megszült.

Közeleg az év legszebb ünnepe az ANYÁK NAPJA, amiről nem sza
bad megfeledkeznünk.

Nincs szebb és csodálatosabb dolog, mikor két emberből szülő lesz. 
Ettől a perctől fogva felelősek egy új ember életéért.

Úgy érzem, hogy az édesanyám is sokat fáradozik értünk, gondosko
dik arról, hogy egészséges és rendes gyerekek legyünk a testvéremmel. 
Egy élet kevés ahhoz, hogy mindezt megháláljuk, de szeretetünkkel, 
tiszteletünkkel mindig próbáljuk boldoggá tenni őt.

ANYÁK NAPJÁN a testvérem és én verssel és virággal köszöntjük 
fel anyukánkat, mert számunkra Ő az élet. A nagymamáinkról se feled
kezzünk el, mert hiszen ők nevelték fel szüleinket. Azt hiszem a Földön 
minden gyermek ezt teszi ezen a szép napon.

Nemsokára itt van a tavasz utolsó, ám leggyönyörűbb hónapja a május.
Én azt kívánom minden anyukának és nagymamának, hogy sokáig él

jenek egészségben és szeretetben! Gondolataimat egy idézettel szeret
ném befejezni.

,, Ugye érzed jó  Anyácskám, 
én is szeretlek hőén, 
ígérem, hogy amíg élek 
Érted dobog a szívem. ’'

(Kiss Jenő: Édesanyám!)

Bíró Karolina 5.z. Csengey Gusztáv Á lt Iskola
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TÖREDÉKEK A MAGYAR NÉP TÖRTÉNETÉBŐL
(V álogatás a m illecentenárium  alkalm ából)

IV. rész: A N évtelen jegyzőtől a „m ásodik honalapítóig”

A keresztény magyar állam jelképével kezdem a mostani töre
déket. A Szent Korona művészettörténészeinek többsége szerint 
III Béla (1172-1196) uralkodása alatt készült el a ma is látható 
formájában. Ismeretes, hogy a kutatások bebizonyították, a leghí
resebb koronázási ékszer két részből állt, s ezt a XII század végén 
egyesítették. A koronázási ékszerek: a Szent Korona, az országal
ma, a jogar és a palást a Magyar Nemzeti Múzeumban Budapes
ten tekinthető meg. III Béla korában kezdődött hazánkban az ál
lami hivatali írásbeliség korszaka. Eddig is készültek oklevelek, 
melyek bizonyos kiváltságokat, tulajdont bizonyítottak az ado
mányozottnak, ezeket az egyház írástudói (a királyi kápolna mel
lett működő papok) állították ki. Az állami bürokrácia fejlődése, 
az ország külpolitikai kapcsolatainak bővülése hívta életre az 
uralkodói hatalom iratkiállító szervét a kancelláriát, amelynek ve
zetője általában a főpapok közül került ki, ő őrizte a király címe
res pecsétnyomóját, amellyel az iratot hitelesítették. Az írásbeli 
ügyintézés szükségességét Béla királyunk egy 1181-ben keltezett 
oklevelében meg is indokolta: „Mivel az emberi természet fogya
tékossága folytán az idők múlásával könnyen belopózik a feledés 
az elmúlt dolgok emlékezetébe, méltó írással védelmezni és meg
erősíteni mindazt, amiben a jogi személyek szerződést kötöttek, 
azért, hogy ez sértetlenül és háborítatlanul megmaradjon az írás 
erejével és alkalmas férfiak tanúbizonyságával.”

Az írásbeliség kezdete, azonban nemcsak hivatalos okleveleket 
őrzött meg az utókor számára. Az 1190-es években keletkezett az 
első összefüggő magyar nyelvemlékünk: a Halotti Beszéd és Kö
nyörgés, amely a keresztény liturgia szerint, a ravatal mellett a 
pap által tartott beszédet őrizte meg számunkra. E nyelvemlé
künk a Pray-kódexben (Pray György a XVIII sz. neves jezsuita 
tudósa, a kódex újrafelfedezője a névadó) található. Majd két év
tizeddel később 1210 körül latin nyelven íródott a Gesta 
Hungarorum (A magyarok tettei) című kódex, mely a Névtelen 
jegyző (Anonymus) alkotása. A mű 57 fejezetében a magyarok 
eredetét és honfoglalását tárja elénk, és tartalmazza a IX. századi 
előzményeket, valamint a X. századi eseményeket is. A Gesta... 
első szavai magyarul így hangzanak:

„Mesternek mondott P., a néhai jó emlékű, dicsőséges Bélá
nak, Magyarország királyának jegyzője...”  E talányos mondat 
hatalmas vitát indított el 1746 óta (akkor tették közzé a Gesta 
Hungarorumot) a mű alkotóját illetve Béla király személyét ille
tően. A ma legáltalánosabban elfogadott vélemény szerint 
Anonymus (Névtelen) III Béla király jegyzője volt, és valószínű
leg Franciaországban tanult.

A XII. sz. végén a feudális magyar állam birtokviszonyaiban 
jelentős változás kezdődött. Az egymást követő uralkodók, hogy 
támogatókat szerezzenek maguknak, újabb és újabb birtokrésze
ket adományoztak a királyi részből. Ez a folyamat III Bélánál 
kezdődött, s II. Endre (1205-1235) királynál teljesedett ki. E sok
szor mértéktelennek tűnő foldadományok oda vezettek, hogy a 
királyi földtulajdoni rész (amely a feudális királyi hatalom alapja) 
kritikus szintre csökkent, melynek következtében II. Endre ural
kodói hatásköre bizonyos területeken korlátokba ütközött. Ezt fi
gyelhetjük meg az 1222-ben kiadott Aranybullában is, ahol a ma
gyar társadalom vezető rétegei, különösen a királyi szerviensek 
rákényszerítették akaratukat a gazdasági gondokkal (birtok- és 
regáléjövedelem csökkenése, keresztes hadjárat kiadásai) küzdő 
királyra. E királyi oklevél 31 cikkelyt tartalmazott. Néhányat néz
zünk meg közülük:
- Ha valamely szerviens fiú nélkül hal meg, birtoka negyed részét 

leánya örökölje, a többiről úgy intézkedjék, ahogy akar.
- Ha pedig a király az országon kívül akar hadat vezetni, a szervi

ensek ne tartózzanak vele menni, csak az ő pénzén, és visszaté

rés után rajtuk hadbírságot ne szedjen.
- Egész megyéket vagy bármiféle méltóságokat örök tulajdonul 

vagy birtokképpen nem adományozunk.
- Új pénzünk egy évig maradjon használatban, húsvéttól húsvé- 

tig. Az Aranybulla legidézettebb és legfontosabb cikkelyeinek 
egyike az ún. ellenállási záradék volt, amely a következőket tar
talmazta:

- Azt is elrendeltük, hogy ha mi vagy a mi utódaink közül valaki 
valamely időben ezen rendelkezéseink ellen akarna cselekedni, 
ennek az oklevélnek erejétől fogva mind a püspököknek, mind a 
többi jobbágyoknak és országunk nemeseinek együttesen és kü
lön a jelenben és a jövőben mindörökké szabadságunkban áll
jon, hogy a hűtlenség minden vétke nélkül nekünk és a mi utó
dainknak ellenállhassanak és ellentmondhassanak.
Az Aranybulla több alkalommal így 1231-ben, 1267-ben, 

1351-ben megújításra, módosításra került. Az egyik legfontosabb 
dokumentumává vált a középkori magyar történetnek.

IV. Béla (1235-1270) uralkodásának kezdetén a királyi birtok
test visszaszerzésén, a királyi tekintély visszaállításán fáradozott. 
Az ő költségén kelt útra Juliánus barát domonkos szerzetes 1235- 
ben társaival, hogy felkeressék Magna Hungáriában (a mai 
Baskiria) maradt magyarokat. 1236. június 21-én megtalálva 
őket, hazaindult. Karácsony másnapján érkezett meg. 1237-ben 
Rómában beszámolt IX. Gergely pápának. 1237-38 telén ismét 
útra kelt, és Oroszországból visszafordult a hírre, hogy a tatárok 
elpusztították Magna Hungáriát. Juliánus barát hívta fel először a 
figyelmet a közeledő tatár (mongol) támadás veszélyére. Életét 
Kodolányi János dolgozta fel Juliánus barát című regényében.

IV. Béla apja (II. Endre) és nagyapja (III. Béla) több a királyi 
hatalmat és tekintélyt gyengítő intézkedéseit orvosolni igyekez
vén - többek között az eladományozott birtokok visszavétele, - 
valamint a tatárok elől menekülő kunok magyarországi letelepíté
sével, szinte az egész uralkodó osztályt maga ellen fordította. így 
nem csoda, hogy az országra rontó mongol-tatár sereg 1241. ápri
lis 12-13-án a Sajó menti Muhinál döntő győzelmet aratott. A ta
tárjárás hatalmas pusztítása után IV. Béla az ország helyreállítá
sához fogott. Az ország benépesítésével (kunok, csehek, morvák, 
románok letelepítése), várak építésével, páncélos sereg állításá
val, a földbirtokos osztály kiváltságainak bővítésével az ország 
gazdasági, politikai helyzetét stabilizálta s szinte „második hon
alapítóként” hazánk tekintélyét helyreállította s megindította a 
felemelkedés útján.

A TÉMÁHOZ FELHASZNÁL T ÉS AJÁNLOTT IRODALOM:

1. Dümmerth Dezső: Az árpádok nyomában Panoráma 1977. 512 p.
2. Draskóczy István: A magyar nép története 1526-ig Ikva 1990. Korsze

rű történelem... sorozat 104p.
3. Engel Pál: Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig Háttér Lap- 

és Könyvkiadó 1990.
Magyarok Európában I. 388 p.

4. Kristó Gyula - Makk Ferenc: Az Árpád-házi uralkodók IPM Könyvtár 
1988. 310 p.

5. A magyarok krónikája Officina Nova 1995. 816 p.
6. Magyarország története. Előzmények és magyar történet 1242-ig Aka

démiai Kiadó, Bp. 1984. 1812 p.
7. A magyarság története. Pannon Enciklopédia Dunakanyar 2000 Bp. 

1994. 381 p.

8. Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpád házi királyok alatt 
1-11. kötet Bp. 1899. Reprint 1984. 519 p; 695 p.

9. Új Magyar Irodalmi Lexikon 2. kötet Akadémiai Kiadó 1994. 1540 p.

Koncz István
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Kalandozás történelmi városainkban 3.
Esztergom  -  Visegrád

Esztergom  a m agyar középkor első századaiban  

lesz az ország központjává. 972-ben G éza fejedelem  

m egkezdte a királyi palota építését. Itt született Vajk, 

akit István néven ugyancsak a városban koronáztak 

királlyá 1001. január elsején. 1010 körül István király 

székesegyházat építtetett a Vár-hegyen Szent Adal

bert vértanú tiszteletére, de ez a török elleni háborúk 

idején elpusztult. Érseki székhely, a magyarországi 

katolikus egyház központja István királyunk óta.

A Prím ási S zé k e s e g y h á za t (B azilika ) 1822 -b en  

kezdték építeni. Tervező  m űvésze Kühnel Pál volt, 

majd halála után Packh János folytatta az építkezé

seket, majd Hild József fejezte be. 1856. augusztus 

31-én - Liszt Ferenc Esztergomi M iséjének bem uta

tása mellett, Ferenc József és az ország előkelőinek 

jelenlétében - felszentelték a Bazilikát. A Bazilikában 

több kiem elkedő egyházi illetve m agyar történelm i 

szem élyiség szobra látható: Telegdy Csanád, P áz

mány Péter, Sim or János, Széchy Dénes, Hunyadi 

János valamint három királyunké I. István, I. László,

I. Lajos. A szen té ly  fő o ltá rkép e  - T iz ian o  A ssun- 

tájának másolata - Michelangelo Grigoletti alkotása.

M űvészettörténeti szem pontból kiem elkedő a két 

oldalkápolna, az északi Szent István vértanú kápol

nája és a déli Bakócz-kápolna.
A kupolacsarnokból jutunk el a Főszékesegyházi 

Kincstárba, am elyben Európa-hírű ötvös- és textil

gyűjteményt őriznek. A Bazilika alatt altemplom talál

ható, ahol az esztergomi érsekek tem etkezési helye 

a kör alakú és egyiptomi stílusban épített sírkápolna. 

A város gazdag látnivaló kínálatából külön em lítést 

érdem el a Várm úzeum , a Vízivárosi p lébániatem p

lom, a Keresztény Múzeum , a Balassa Bálint M úze

um és a Főszékesegyházi Könyvtár.

Visegrád Szent István királyunk idején királyi várbir

tok és m egyeszékhely volt. A tatárjárás után IV. Béla 

felesége várát építtetett a visegrádi andezithegy tete

jén, melynek romjai m a is láthatóak. A település az  

Anjou-királyok alatt az udvartartás állandó székhelye  

lett, Károly Róbert 1320 körül királyi palotát kezdett 

építeni a fellegvár alatt. Visegrád második fénykora 

Mátyás király uralkodása idején következett be. H a

ta lm as ép ítkezések  folytak a várban, am ely rene

szánsz jellegét ekkor kapta meg. A mai Visegrád a 

D una-kanyar s egyben hazánk  egyik legszebb és 

legkedveltebb kirándulóhelyeinek egyike. Igaz, hogy 

az említett történelmi korszakokból, csak nagyon ke

vés építészeti alkotás illetve töredék, rom m aradt 

fenn, de ezen keresztül is érzékelhetjük e település 

nagyszerűségét. Külön felhívom a figyelmet a királyi 

palota maradványaira, ahol többek között gótikus és

reneszánsz em lékekkel találkozhatunk. Az Alsóvár 

lakótornya (Salamon-torony) és környezete az egyik 

legism ertebb látnivalója a városnak. Nagyon szép  

úton közelíthetjük meg a Fellegvárat, am ely nemcsak 

a művészettörténeti értéke miatt látogatott, hanem a 

nagyszerű panoráma miatt is, am ely feledteti velünk 

a gyalogtúra fáradalmait.

Katolikus tem plom ok M agyarországon c. kötet és 

Magyarország c. útikönyv alapján az összeállítást ké

szítette:

Koncz István

ILYENNEK KÉPZELEM VÁROSOMAT

r a j z p á l y á z a t

A HONFOGLALÁS EMLÉKBIZOTTSÁG A 
MILLECENTENÁRIUM JEGYÉBEN 

RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET.

A pályázat célja: A belváros, a főtér, új épületek, 
terek, parkok, egy városrész kialakítására tett javasla

tokkal a városrendezésben dolgozó szakemberek 
munkájának segítése egyéni ötletek, elképzelések 

megfogalmazásával; különösképpen az ifjúság 
bevonása a jövő városképének kialakításába. 

Pályázni lehet 2 db A/4-es, vagy A/3-as méretű, 
szabadon választott technikával készült rajzzal, 

festménnyel, grafikával, makettel.

ÉRTÉKELÉS 3 KATEGÓRIÁBAN:
I. kategória: 12 év alatti korosztály
II. kategória: 13-18 év közöttiek
III. kategória: 18 év felettiek

A legjobb rajzokat beküldők 
pénz- ill. tárgyjutalomban részesülnek!

Minden pályázatot beküldő millecentenáriumi 
emléklapot kap.

Pályázat leadási határideje:

1996. m ájus 13. (hétfő)
Pályázat leadásának helye: Petőfi Múzeum

A beérkezett pályamunkákat kiállítás keretében 
mutatjuk be városunk lakosságának.

A pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el!
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KALANDOZÁS TÖRTÉNELMI VÁROSAINKBAN
A márciusi fejtörő megoldásai (Veszprém-Tihany):

1. a) Szent Margit
b) Gárdonyi Géza
c) Szent Erzsébet

2. a) Katona József
b) Bánk bán
c) Erkel Ferenc

3. a) I. András
b) feheruuaru reá meneh hodu utu reá 

(a Fehérvárra menő hadiútra)
c) Pannonhalma

4. a) Borsos Miklós
b) Illyés Gyula
c) Petőfi Sándor

A májusi fejtörő kérdései (Esztergom-Visegrád):

1. Harangoznak délre,
Udvari ebédre;
Akkor mene Felicián 
A király elébe.

A király elébe,
De nem az ebédre:
Rettenetes bosszúálló 
Kardja volt kezébe.

,, Életed a lyányért 
Erzsébet királyné!
Jó szerencse, hogy megváltja 
Gyönge négy ujjáért.

Egy híres ballada fenti részlete egy 1330-ban, a visegrádi 
palotában történt eseményt mond el. A palotát Erzsébet ki
rályné férje kezdte építtetni 1320 körül, és pár év múlva már 
Visegrád lett az udvartartás székhelye.

a) Kinek melyik balladájából való az idézet?
b) Ki volt az építtető király?

Nagy Lajos, az előbb említett uralkodó fia az 1360-as évek
ben egy csodálatosan illuminált kódexet készíttetett, amely a 
magyarok történetét meséli el.

c) Mi ennek a műnek, - amely a középkori miniatu- 
rafestészet remeke - a címe?

2. Visegrád második fénykora a XV. század utolsó év
tizedeire esett. Az ekkor uralkodó kolozsvári születésű 
nagy királyunk építtette a mellékelt képen látható 
díszudvart.
a) Ki volt ez a király?
b) Milyen stílusú az építmény vörösmárvány szökőkútja?
Az uralkodó a budai várban őriztette páratlan szépségű és

gazdagságú könyvgyűjteményét, az ötszáz-ezer kötetre be
csült, latin, görög, arab és héber nyelvű könyvtárát.

c) Mi ennek a kódexgyűjteménynek a neve?

3. Az esztergomi Főszékesegyház klasszicista stílusú, 
kupolás épülete Magyarország legnagyobb temploma.
a) Kinek a tervei alapján fejezték be a bazilika építését?

A templom déli oldalkápolnája egy esztergomi érsek 
sírkápolnájának készült 1506 és 1511 között toszkániai rene
szánsz stílusban, vörös és fehér márványból.

b) Ki volt az építtető?
A Főszékesegyház felavatásának alkalmából született a 

szólóénekre, kórusra és zenekarra írt Esztergomi mise.
c) Ki a zenemű alkotója?

4. Húnyt szemmel...

Hányt szemmel bérceken futunk 
s mindig csodára vágy szívünk: 
a legjobb, amit nem tudunk 
a legszebb, amit nem hiszünk.

Az álmok síkos gyöngyeit 
szorítsd, ki únod a valót: 
hímezz belőlük
fázó lelkedre gyöngyös takarót.

Az esztergomi Előhegyen töltötte a nyarakat a XX. századi 
magyar irodalom egyik legnagyobb költője, a fenti vers 
szerzője, aki regény- és tanulmányíró és az irodalmi élet ve
zető egyénisége is volt. 1929-től ő szerkesztette a korszak leg
nagyobb hatású folyóiratát.

a) Ki a költő?
b) Mi a folyóirat neve?
A művész utolsó, már betegen írt alkotásában egy ószövet

ségi történet keretében mutatja be saját emberi és művészi 
sorsát.

c) Mi a mű címe?

A megfejtéseket az újság megjelenését követő egy héten 
belül kérjük eljuttatni Péter Sándomé tanárnőnek, a Petőfi 
Sándor Gimnáziumba, vagy leadható a Városi Könyvtárban 
is!

A helyes megfejtést beküldők között kisorsolunk egy főt, 
akit meghívunk májusi kirándulásunkra, részvételi díját 
térítjük. Mindenkinek kellemes és hasznos időtöltést kívá
nunk!

Péter Sándom é  
tanárnő
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ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

B E S Z Á M O L Ó J A  

az 1995. évi
Z Á R S Z Á M A D Á S R Ó L

Az önkormányzat 1995. évi gazdálkodásának alapvető célkitűzése 
az intézmények működtetése, az alapellátás szintentartása volt.
A szűkös pénzügyi források kiegészítése érdekében az önkormány
zat és az intézmények pályázatokkal és más bevételi lehetőségek 
kihasználásával bővítették pénzforrásaikat.
A kiegészítő állami támogatások lehetővé tették, hogy takarékos 
gazdálkodással, a lakosság pénzeszközeinek bevonásával és a pá
lyázati összegekkel a sürgős felújítási, karbantartási és kisebb fel
halmozási kiadások elvégzése is megtörténhetett ez év során.
Az 1994. évben befejeződött gázberuházás pénzügyi elszámolása 
1995. évben történt meg. Az elkülönített gázszámla megszüntetés
re került.
A bérlakások elidegenítése folytatódott 1995. évben. A bérlemé
nyek értékesítésére azért került sor, mert a lakások fenntartása az 
önkormányzat részére veszteséges feladat.

A város 1995. évi kiadási teljesítése: 411.086 eFt
ebből a működési kiadások: 382.355 eFt.
felhalmozási felújítási kiadások: 28.731 eFt.

A működés részaránya 93 %, míg a felhalmozási 7 %.

B E V É T E L E K
A város összes bevételét a módosított előirányzathoz viszonyítva 
103% -ra realizálta.
Az önkormányzat helyi bevételei 107% -ra teljesültek. 

Alaptevékenység bevétele

Az intézményi alaptevékenység bevétele 106% -ra realizálódott. Itt a 
gyermekek élelmezési díjbevétele, GAMESZ által végzett bérmunka 
és eszközök bérbeadásának ellenértéke szerepel.
Az alaptevékenység bevételét a GAMESZ 900 eFt-tal túlteljesítette.

Vállalkozási bevétel

Fenti bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 
106%.
Itt a közterületi díj emeléséből és a Költségvetési Üzem megmaradt 
anyagának eladásából és a garázs bérleti díjakból származott a 
GAMESZ-nak többletbevétele.
A volt Költségvetési Üzem anyagainak értékesítése már 1994. év
ben befejeződött. A képviselő-testület által meghatározott összeg 
realizálódott, mely részben fedezte az új köztisztasági gép árát.
Az 1955. évi bevétel 250 eFt volt, ezt az új MAZDA gépkocsi be
szerzésére fordítottuk.
A megmaradó és leselejtezett értéknélküli anyagokat és berendezé
seket folyamatosan értékesíti a GAMESZ.
A lakóházkezelésnél az elmaradt lakbér és vízdíj hátralékok besze
désénél, a többszöri felszólítás és személyes beszélgetés után is 
csak a bírósági felszólítás vezethet eredményre, 
az 1994. évi lakbér és vízdíj tartozás 1.316 eFt.
az 1995. évi lakbér és vízdíj tartozás 1.292 eFt.

A csökkenés az eladott lakások befizetéséből következett be. Az 
előző évi lakbéremelés a hátralékot arányaiban emeli.
A peres eljárás keretében lehetőség nyílna végrehajtásra, csak vég
rehajtható vagyon nincs, ezért a végrehajtás csak plusz költséget 
jelent.

Egyéb bérleményi díjak
Bevétele 1,4 millió Ft többletbevétellel realizálódott, melynek oka az 
év eleji bérleti díj emelés volt.

Kommunális és iparűzési adó
Bevétele a tervezetthez képest 68 eFt-tal túlteljesült A magánsze
mélyek kommunális adója 452 eFt, a vállalkozóké 785 eFt. Az ipar
űzési adó befolyt összege 1.331 eFt.

Megtérülés
A lakásépítés szociális támogatásának törlesztő részleteit tártál- 
mázzá, melynek 1995. évi bevétele 1913 et, s havi részletekben r  
212 fő fizeti.

Egyéb vagyonértékesítési jogból származó bevétel
Összege 644 eFt. Ebből az Első Pesti hengermalom utalt belterület 
értékéből 113 eFt-ot. A KVSZ-töl a szovjet laktanya végelszámolási 
értékeként 205 eFt, és a PVCS központi vagyonértékesítésből 250 
eFt összeget kapott az önkormányzat. A vadászterület bérleti díja 
76 eFt bevételt jelentett 1995. évben.

Felhalmozásra átvett pénzeszközök
A lakásértékesítési számláról ideiglenesen átvett pénzeszköz, a 
Rendelőintézeti gázfűtés korszerűsítésére, melyet az intézmény 
1996. évben fizet vissza.

Környezetjav. Alaptól átvett pénzeszköz
Szerződés alapján PYRUS Környezetvédő és Szolgáltató Kft. által 
utalt 1.417 eFt tavalyi bevételt jelenti.

Egyéb bevételek
Összegben 38 eFt vízmű érdekeltségi hozzájárulás, a munkáltatói j T  
számla előző évi összege 222 eFt, a püspökszilágyi német tábor 
hozzájárulása 553 eFt, a gázszámla átvezetett egyenlege, és több 
kisebb bevétel összege szerepel.
Az 1995. július 1-jétől a PM Önkormányzathoz átadott Gimnázium 
és Szakközépiskola első félévi bevételei és kiadásai a beszámoló
ban összesítve jelennek meg.

Állami támogatás
Összege a bevezetőben említett közel 40 millió Ft-tal növekedett 
meg. Ebből a pótelőirányzatok összege 10.993 eFt, ezek a követke
zők:
- lakossági közműfejlesztésre hozzájárulás 580 eFt,
- települési folyékony hull. árt. tám. 539 eFt,
- hamvasztásos temetés támogatása 19 eFt,
- nevelési segély kiegészítése 1.148 eFt,
- gyermeknevelési támogatás 2.340 eFt,
- köztisztviselők illetményalap tám. 1.548 eFt,
- munkanélküliek jöv. pótló támogatása 2.214 eFt,
- gazdasági stabilizáció (olajkompenzáció) 2.605 eFt.

Az önhibáján kívül hátrányos helyzetű állami támogatás összege:
27.650 eFt.

Az egyéb központi támogatás összege: 9.097 eFt, ami
ebből közalkalmazotti bérhitel: 6.606 eFt,
(melyet az állam fizetett)



TÜKÖR 7

Energia kompenzáció (jöv. pótl. részére) 885 eFt
Ált iskolai tankönyv támogatás 1.080 eFt
Minimálbér 358 eFt
Lakásfennt. támogatás 168 eFt.

A normatív állami hozzájárulás elszámolását az 5. sz. melléklet 
tartalmazza!

Az önkormányzat összességében 154 eFt-ot,kap még normatív ál
lami támogatásként. 458.500 Ft a Gimnázium részére járó összeg, 
melyet a pénzmaradvány felosztása során rendez az Önkormány
zat. A 2.sz. Általános Iskolánál és a Zeneiskolánál jelentkezik a ke
vesebb tanuló, akik a norm atív állami támogatás csökkenését 
okozták.
Az átfutó, függő bevételek összegében, a hivatalnál a gáz ÁFÁ-ja, a 
GAMESZ-nál a hozzájuk befolyt, de további rendezést igénylő téte
lek szerepelnek.

A költségvetésen kívüli bevételek összege:
- lakossági gáz 14.912 eFt
- munkáltatói számla 283 eFt
- lakás számla 3.529 eFt.

A bevételeket az 1. sz. melléklet szemlélteti!

K I A D Á S O K
A város összes kiadását 94% -ra teljesítette.
A működési kiadások összességében a módosított előirányzathoz 
viszonyítva 98% -ra teljesültek.
Az önállóan gazdálkodó intézmények közül senki nem lépte túl 
1995. évi költségvetését. A részben önálló intézmények is betartot
ták az elmúlt évi költségvetési előirányzataikat.

A működési, fenntartási kiadások szakfeladatonkénti teljesítését 
a 2.sz. melléklet, a hivatal és intézmények 1995. évi összesített 
telepítését a 3.sz. melléklet szemlélteti!

Gazdasági ágazat
Teljesítése 79%.
Az ágazat kiadásainak részaránya a működtetésben 8%.
Fenti ágazat kiadásai magába foglalja a közvilágítás, városgazdál
kodás, parkfenntartás, köztisztasági, lakóház-kezelési tevékenység, 
járda-útkarbantartással kapcsolatos kiadásokat.
Építési és településfejlesztési feladatokról került kifizetésre:
A városrendezéssel kapcsolatos kiadások, hirdetések díja, térké
pek, megosztási vázrajzok, földhivatali bejegyzések díjai. Az egyik 
crossbar telefon költsége, és a gázkorszerűsítésre felvett működési 
hitel kamata, közterületek vegyszerezése.
Helyi utak fenntartásáról az utak kátyúzására került kifizetésre 563 
eFt. A Berek úti útszélesítés céljára térítésmentesen megkapott te
rület fejében az önkormányzat vállalta a közművek áthelyezését. Ez 
a munka megtörtént. Útkarbantartásra, kőzúzalékkal történő terí
tésre került sor a Széchenyi, a Szent Imre, a Petőfi S. utca felső ré
szén és a Siklaki hegyen, utóbbi munkálatokból a gázhelyreállítás 
részeként 535 eFt a gáz számláról került kifizetésre. A költségve
tésből pedig fenti munkálatokra 1,2 millió Ft a teljesítés.
Egyéb bérlemények szakfeladaton nagy összegű az ÁFA befizetés. 
Innen került kifizetésre a RIVALUX külső homlokzat karbantartási 
munkája 680 eFt összeggel.
Köztisztasági szakfeladaton 9 főfoglalkozású köztisztasági munkást 
és 1 fő telepőrt foglalkoztatnak, ezek bére és járulékai jelennek meg 
itt kiadásként. A nagyarányú üzemanyag és kenőanyag áremelke
dések okoztak fenti szakfeladaton többletkiadást. A számlázást és a

nyilvántartást könnyíti meg az ide vásárolt számítógép, amelynek 
értéke 130 eFt.
Járdakarbantartáson a Siklaki hegy, Papföldi út, Hunyadi út és Rá
kóczi úti járdaszakaszainak pótlása történt meg.
A Szabadság tér rendezésre elkülönített összeg nem került felhasz
nálásra, az előkészítő munkák megkezdődtek, a kivitelezés áthúzó
dik ezévre.

Egészségügyi szociális ágazat kiadásai 96% -ra teljesültek. Az ága
zat részaránya a működtetésből 19%. Itt a Szakorvosi Rendelőinté
zet, Tüdőgondozó, Bölcsőde, Idősek Napközije kiadásai találhatók.

Szakorvosi Rendelőintézet
Az elmúlt évben 71 millió Ft-tal gazdálkodott. Intézeti szinten ki
adásait 98% -ra teljesítette. A járóbeteg ellátás teljesítmény pontjait 
figyelembe véve megszorításokat kellett tenni - főként a gyógyszer 
felhasználásnál - csak így sikerült a kiadási keretszámokat betarta
ni. 1995. évben a Rendelőintézetben és a Tüdőbeteggondozó Inté
zetnél a gázfűtés korszerűsítése befejeződött. A gázfűtéssel megta
karítás érhető el, amiből az Önkormányzat által biztosított támoga
tás visszafizethető lesz.
1995. évben megtörtént a Tüdőbeteggondozó teljes festése, mázo
lása 400 eFt kiadással. Egészségügyi gépeket, orvosi műszereket 
vásároltak 2,4 millió Ft összegért, utóbbihoz a PM Önkormányzat 
pályázat útján 900 eFt-tal hozzájárult.
A bölcsődévézetője a Népjóléti Minisztériumtól pályázat útján 620 
eFt támogatást kapott. Ebből az elmúlt évben felújította a bölcsőde 
udvarát. Az aszfaltburkolattal lehetővé vált, hogy a kicsik kerékpá
rozhatnak és biztonságosabban mozoghatnak. Berendezési tárgya
kat, gépeket, konyhai edényeket vásároltak, a gyermekek részére 
könyveket, játékokat, bútorokat vettek. A pályázati összeg segítsé
gével olyan elképzelések valósultak meg, amelyekre jelenleg az ön- 
kormányzat nem tud kötelezettséget vállalni.

Idősek Napközije
Az épületen külső-belső festés és mázolás, zuhanyzó kialakítása 
történt 375 eFt kiadással, és nagy értékű társadalmi munka vég
zéssel.

Oktatás, kulturális ágazat kiadási teljesítése 100%-os
A legnagyobb kiadási összeget képviseli költségvetésünkben, rész
aránya 40%. Fenti ágazat magában foglalja 2 iskola, 2 óvoda, zene
iskola, könyvtár, művelődési ház, sport támogatás kiadásait. A 
gimnázium és szakközépiskola 1995. I. félévi kiadása jelenik még 
meg ezen az ágazaton.

Általános iskolák
A Csengey Gusztáv Általános Iskolában az alagsor festése, mázolá
sa történt meg az Evangélikus Gimnázium osztályainak elhelyezése 
érdekében. Az iskola feletti sportpályán elkészült a kézilabda pálya 
aszfaltozása. A napközi élelmezési adminisztrációs tevékenységé
nek megkönnyítése érdekében vásároltak egy számítógépes élel
mezési programot. Az iskola fűtéskorszerűsítésének végszámlája 
1,3 millió Ft-tal áthúzódott 1995. évre, s a kiadás a felújítások kö
zött szerepel.
A 2.sz. Általános Iskola fűtéskorszerűsítése 1995. év elején meg
történt, melyet követett az iskola festése, mázolása.

Óvodák
Az 1. sz. Óvoda vízcsőtörés okozta kárelhárítás és felújítás megtör
tént. Egészségügyi meszelés, folyosók PVC burkolatának felújítása 
készült el 780 eFt kiadással.
A 2.sz. Óvoda festése mázolása, és a teljes lapos tető felújítása, 
mint halaszthatatlan feladat került megoldásra. Fenti munkák beke-
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rülési összege 2.580 eFt.

Zeneiskola
Részben pályázati összegből hangszervásárlása történt 117 eFt. ki
adással.

Könyvtár
Az intézmény vezetője szintén több pályázatot nyújtott be az elmúlt 
év során, melyből három pályázaton nyert. Ezen összeg, valamint 
többletbevétel és önkormányzati támogatás felhasználásával való
sulhat meg a teljes könyvtári könyvállomány számítógépes feldol
gozása, adattárolása. A számítógép a tartozékokkal és könyvtári 
programmal együtt 418 eFt-ba került.

Oktatási célok
E szakfeladaton került kifizetésre Aszód története szerzői jogdíjának 
1995. évi esedékes honoráriuma, a püspökszilágyi német táboroz
tatás kiadása, melyre a támogatás és a résztvevők befizetése a be
vételek között megjelent.
Erről a szakfeladatról került kifizetésre az óvodai, iskolai, középis
kolai és mozgáskorlátozottak úszás támogatása.
Sporttámogatásra a labdarugók 560 eFt-ot, a vívók 50 eFt-ot és a 
sakkozók 80 eFt összeget kaptak.

Közösségi, közigazgatási ágazat teljesítése 96%.
Az ágazat kiadásainak részaránya a működtetésből 12%.

A Polgármesteri Hivatal 1995. évben 284 millió Ft-tal gazdálkodott, 
melyből az igazgatási kiadások 28 millió Ft volt. A hivatalhoz tarto
zó egyéb szakfeladatok kiadásai 101 millió Ft összeget tettek ki.

A hivatal dolgozói részére kifizetett személyi kiadás összege:
14.051 eFt

Jubileumi jutalom 416 eFt
Kiküldetés 144 eFt
Étkezési térítés 309B járulék 6.326 eFt
Gépkocsi költségtérítés 188 eFt
Reprezentáció 120 eFt
Gázdíj, villamos energia, közműdíj 373 eFt
Irodaszer, nyomtatvány 427 eFt
Szakmai anyag, könyv, rendeletek, folyóiratok 426 eFt
Tisztítószerek 286 eFt
Postai díjak, telefon 976 eFt
Épület-karbantartás (esővíz-csatorna,

nagykapu, folyosó) 1.519 eFt
Kisértékű tárgyi eszk., vásárlás (székek) 258 eFt
Épületbiztosítás, fénymásoló, stencilgépjav. egyebek 459 eFt
Forg. jutalék, értékpapír őrz. díja 528 eFt
Tanfolyamok, továbbképzések 149 eFt
TÖ0SZ tagsági díj 23 eFt
Ügyvédi Iroda díja 350 eFt
ÁFA összege 1.010 eFt
Összesen: 28.339 eFt

Támogatások
- Múzeum támogatás 150 eFt
- Aszódi Tükör 259 eFt
- Vöröskereszt 10 eFt
- Városszépítő Egyesület 60 eFt
- Speciális Isk. 10 eFt
- Mozgáskorlátozottak Egyes. 30 eFt
Összesen: 519 eFt.

G A M E S Z
Az elmúlt évben 166 millió Ft-tal gazdálkodott 23 szakfeladaton. A

szemétszállítási feladat ellátása kb. 2000 családot érint és 60 közü
letet. A lakásbérlemények száma ugyan lecsökkent, de a 137 ön- 
kormányzati bérlakás és 30 egyéb bérleménnyel kapcsolatos fel
adat továbbra is a GAMESZ tevékenységi körébe tartozik.
Fenti önállóan gazdálkodó intézmény takarékos gazdálkodással el
érte, hogy a nagy összegű működési hiány ellenére is az intézmé
nyek működtetése zavartalan volt. Az intézmény a felújítási és be
szerzési feladatait megoldotta, a következő évet kötelezettséggel 
nem terhelte.

Közhasznúak foglalkoztatása
Az év közben 14 fő lehetőség volt, fenti foglalkoztatásra. Kísérletet 
tettek a jövedelempótló támogatásban részesülők szociális köz
hasznú foglalkoztatásának megszervezésére. A behívott 35-40 fő
ből csak 3 fő vállalt munkát. Megoldást a jövedelempótlások ismé
telt behívása jelenthet, úgy, hogy aki nem vállalja a felajánlott lehe
tőséget, azt a támogatásból egy időre ki kell zárni.

Társ. és szociálpolitikai juttatások 
Az ágazat kiadása 100%-os, részesedése a működtetésből 5%. 
Szociális segélyezésre 397 fő volt jogosult, az itt kifizetett segély 
összege 2.006 eFt volt. Közgyógyellátást 147 fő kapott, ami 486  
ezer forintjába került az önkormányzatnak.
Nevelési segélyezésre 6 millió Ft-ot fordított az Önkormányzat, eb
ből:
- 490 fő kapott rendszeres és eseti segélyt 1.883 eFt,
- 760 fő iskolai étkezés térítést 2.462 eFt,
- Főiskolások támogatása 76 főt érintett 634 eFt,
- Ált. iskolai, középiskolai tankönyv tám. 817 fő 1.032 eFt,
- Ápolási díjat 20 fő 1.741 eFt,
- Lakásfenntartási támogatást 157 család 768 eFt,
- Fűtőolaj támogatásban 71 család 1.138 eFt,
- Munkanélküliek jövedelem pótló tám. 30 fő 3.047 eFt,
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támog. 225 fő 3.127 eFt,
- Gyermeknevelési támogatást 20 család 2.026 eFt
összeggel.
Az egyéb kiadások, átadott pénzeszközök részaránya a működte
tésből 16%. Az egyéb kiadások között szerepel a Gimnázium részé
re II félévben átadott pénzeszköz (finanszírozás) és egyéb átadott 
pénzeszközök. A hitel visszafizetés az előző évben felvett működési 
hitel (fűtés korszerűsítése) 6 millió Ft visszafizetését, és a lakásépí
tési támogatásra a korábbi években felvett hitel 1.123 eFt összegét 
tartalmazza.

Felhalmozási kiadások
1995. évben az önkormányzat céltámogatást nem kapott, mivel a 
hátrányos helyzetű kiegészítő támogatás egyik alapfeltétele, hogy 
az önkormányzat nem igényelhet céltámogatást.

A felhalmozott kiadásokat a 4.sz. melléklet szemlélteti!

A felújítási és felhalmozási kiadások olyan kifizetéseket tartalmaz
nak, melyek a város életéhez, üzemeltetéséhez feltétlenül szüksé
gesek, s intézményenként az alábbiak:

GAMESZ-nál
Olajfűtésről gázfűtésre való átállás történt a Csengey Gusztáv Álta
lános Iskolában és a 2.sz. Általános Iskolában. Köztisztaságon ve
gyes rendeltetésű tehergépkocsi beszerzés.
Zeneiskolában hangszervásárlás, könyvtárban számítógép-vásárlás 
és program beszerzés annak érdekében, hogy a könyvállomány 
számítógépes feldolgozása megvalósulhasson, bölcsőde pályázati 
összegből edényeket és berendezéseket vásárolt.
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R e n d e lő in té z e tn é l

Pályázati úton (50% -át a PM. Önkormányzat fizette) megtörtént a 
röntgen képerősítő felújítása és a fizikoterápiás gépek cseréje 2,5 
millió Ft-ért. Olajfűtésről gázfűtésre történő átállás 3 millió Ft 
összeggel. Orvosi műszerek beszerzése, és a Tüdőbeteggondozó 
Intézet teljes festése, mázolása történt 1995 évben.

P o lg á rm e s te r i H iv a ta l

A Régész út feletti terület (az új evangélikus gimnázium részére 
történő területátadás miatt is) aranykorona-érték megváltását fizet
te az önkormányzat 1.129 eFt összeggel.
Fénymásoló gép és számítógép vásárlására került sor 662 eFt + 
ÁFA összeggel, és tervezési számla kifizetése történt, a Városréti út 
szennyvízcsatornázása érdekében.

A költségvetésen kívüli kiadások
- lakossági gáz kifizetések 14.880 eFt
- munkáltatói számla 20 eFt

Fenti értékpapírokat az önkormányzat a területein lévő vállalkozá
sok, részvénytársaságok földterületéért kapta (MÓL, MÉH, DIGITEL 
részvények).
A kárpótlási jegyekét pedig a lakásértékesítések során kötelezően 
el kellett fogadni a lakásvásárlóktól.

Költségvetési számlák alakulása

1994. XII. 
31.

1995. XII. 
31.

Eltérés

Megnevezés: 
Polg. Hivatal 12.436 28.668 + 16.232
GAMESZ 1.848 7.149 5.301
Gimnázium 896 — - 896
Rendelőint. 354 973 + 619
ÖSSZESEN: 15.534 36.790 + 21.256

Az önkormányzat vagyoni helyzete

Az önkormányzat vagyona az 1994. december 31-i állapothoz vi
szonyítva a saját tőkénél növekedést mutat.
Ez a változás 100.667 et
- növekedés önkormányzati szinten 155.763 eFt
- csökkenés önkormányzati szinten 55.086 eFt

A növekedés részben az ingatlanoknál, a gázberuházás aktiválása, 
valamint az intézmények fűtéskorszerűsítése, földterület vásárlásá
nál jelentkezik. A csökkenés az ingatlanoknál, az önkormányzati 
bérlakás értékesítése miatt következett be.
Szerény mértékben növekedtek az önkormányzat immateriális javai. 
A gépek, berendezések, felszerelések bruttó értékének növekedése:
- GAMESZ-nél 1.010
- Rendelőintézetnél 2.731
- Polgármesteri Hivatalnál 2.043
ebből térítésmentes átvétel 1.374
(gyógyszertári)

Hitelállomány

Az önkormányzat hitelállománya lakásépítési hitelt 1.122 eFt, és 
működési hitelt 6.000 eFt összeggel foglalt magában.
Fenti összegek 1995. évben visszafizetésre kerültek.
A költségvetés által garantált 8 .910 eFt közalkalmazotti bérhitel 
(1993. évi) központosított tőkeváltozásként rendezésre került.

Az önkormányzatnak 1995. december 31-én nincs hitelállománya!

Tőkeváltozás számítása

1995.1. 1. 1995. 
XII. 31.

Változás

Polg. Hivatal 110.433 263.680 + 153.247
GAMESZ 127.413 119.001 - 8.412
Gimnázium 46.674 - - 46.674
Rendelőintézet 27.859 30.365 + 2.506

312.375 413.046 + 100.667

Értékpapír
állomány

Nyitó 
1995.1 .1.

Záró
1995. XII. 31.

Eltérés

Értékpapírok
értéke

11.081 7.731 -3.350

Kárpótlási
jegy

2.644 2.880 + 236

Önkormányzati szinten növekedés jelentkezik a költségvetési bank
számlák egyenlegénél 21.256 eFt-tal.
Az 1995. december 31 -i állomány 36.790 eFt.

Költségvetésen kívüli számlák alakulása 1995. december 31-én

Lakossági gáz 32 eFt
Lakásértékesítési számla 26.366 eFt
(ezen a számlán jelent meg a lakossági telefon-befizetés kamatos 
értéke)
Munkáltatói számla 263 eFt.

ÖSSZEGEZVE

Az elmúlt év munkáját a takarékos és megfontolt gazdálkodás jelle
mezte.
Az év első nyolc hónapjában az Intézmények és az Önkormányzat 
kizárólagosan csak a létfenntartás (fűtés, világítás, élelmezés) ki
adásaira költhetett.
Az önkormányzat évek óta önhibáján kívül hátrányos helyzetű tele
pülés, a működési hiány ellentételezésére az önhiki pályázat be
nyújtásával próbál fedezethez jutni.

Az 1995. évi gazdálkodásnak is elsődleges feladata a lakossági 
alapellátás biztosítása volt.
Az önkormányzat folyamatosan él azokkal a lehetőségekkel, ame
lyek bevételt növelnek, illetve kiadásokat csökkentének. Létszámo
kat csökkentett, csoportösszevonásokat hajtott végre, helyi adót 
növelt. Az intézmények további működtetéséhez a fejkvóta és a ki
egészítésre felhasznált önkormányzati bevételek sem elegendőek.
A város forráshiánya több évre és olyan okokra vezethető vissza, 
melyre az Önkormányzat megfelelő megoldást önmaga, külső se
gítség nélkül képtelen biztosítani.

Aszód, 1996. március 18.

Bagyin József 
polgármester

Ö s s z e á llí to t ta :

S z o ln o k i F e re n c n é  

p é n z ü g y i iro d a v e z .
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Aszód Város Önkormányzat 
1. sz. melléklet

K I M U T A T Á S
1995. évi bevételek intézményi szinten ezer Ft-ban

Szakfeladat
megnevezés

Előirányzat 
eredeti módosít. Teljesítés

Szakfeladat
megnevezés

Előirányzat 
eredeti módosít. Teljesítés

Intézm. alaptev. ossz. 8.847 14.204 15.084 Lakások, garázs ért. 800 900

- GAMESZ 8.387 13.230 14.098 Egyéb vagyonért. 567 644

- Gimnázium Felhaszn. átvett pée. lakosságtól 2.300 2.300

- Rendelő 450 964 968 Felhaszn. átvett pée.

- Hivatal 10 10 18
körny. jav. alap 1.417 1.417

Átvett pée. Gimnáziumtól 1.424 1.424

Más fejezetből,
Vállaikoz. tev. ossz. 924 1.613 1.701 kvi szervtől Rendelő 2.342 2.342
- GAMESZ 377 937 940 Üzletrész érték 19.530 19.530

- Gimnázium Egyéb bevételek 1.065 1.130

- Rendelő 527 656 678 Útalap visszaig. 323 323

- Hivatal 20 20 83 Gimnázium bevételei 9.411 5.463 11.099

Önkorm. bevételek 112.814 141.247 150.460

Lakóház kezelés 1.273 1.684 2.224

Köztisztaság bev. 4.920 6.056 6.175 Költségvetési tám. 167.964 207.550 207.550

Szeszfőzde 870 1.124 961 - normatív 133.358 133.358 133.358

Egyéb bérleményi díjak 7.518 9.418 10.819 - 1994. évi közp. bérp.int. 26.452 26.452 26.452

Komm. és iparűzési adó 1.300 2.500 2.568 - központosított ei. 1.548 10.993 10.993

Gépjárműadó 1.000 1.000 946 - egyéb közp. tám. 6.606 9.097 9.097

Megtérülések (lakásép.sz.t.) 1.000 2.000 1.913 Önhibáján kív.tám. 27.650 27.650

Kiszámlázott szóig. ÁFA-ja 3.419 4.702 5.660 Mozgáskorl.tám. 3.100 3.026

ÉFA VISSZATÉRÜLÉS 1.528 9.116 7.797 TB támogatás 60.286 63.784 63.784

Átvett pée. működésre 2.515 2.715 2.777 Előző évi pénzmaradv. 21.062 21.587

“ GAMESZ-é 620 680 Átfutó, függő bevételek 1.479

Személyi jöv.adó 37.916 37.916 37.916

Szem.jöv.adó Bevételek összesen: 341.064 436.743 447.886

munkán, jöv.p. 2.741 2.741 2.741

Eü. finanszírozás 155 197 Kv-en kívüli szlák 14.912

Kamat bevétel 80 6.652 7.551 - lakossági gáz 283

Működési hitel 27.552 - munkáltatói szia 283

Telek, köztér, ért. 1.800 1.641 - lakás szia 3.529
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Aszód Város Önkormányzat 
2. sz. melléklet

K I M U T A T Á S
1995. évi kiadások intézményi szinten ezer Ft-ban

Szakfeladat Előirányzat Szakfeladat Előirányzat
megnevezés eredeti módosít. Teljesítés megnevezés eredeti módosít. Teljesítés

Építési és településfeji. 2.134

Helyi utak fennt. 2.681

Állateü. feladat 135

Település vízellátás 1.825

Park és városfennt. 2.503

Temetőfenntart. 274

Piac-vásár 294

Egyéb bérlemények 2.261

Köztisztasági tev. 5.411

Lakóház kezelés 2.320

Közvilágítás 4.593

Járda karbantart.

Szabadság tér rend.

Gazdaság összesen: 24.431

Körzeti eü. szóig. 2.520

Munkaeü. szóig. 1.582

Fogászati szakrend. 4.943

Bölcsőde 5.965

Idősek Napközi Otthona 3.632

Védőnői szóig. 1.797

Járóbeteg szako. ellát. 50.358

Körzeti házigond. 347

Szoc. étkeztetés 730

Iskolai eü. ellátás 63

Háziorvosi szóig.

Eü. finansz. védőnők

Eü. szoc. ág. összesen: 71.937

1.sz. Iskolanapközi 39.735
2.sz. Iskola 19.140

Alapfokú zenei képzés 10.354

Gimn. és Szakközépisk. 81.699

1.sz. Óvoda 13.619

4.534

1.236

158

464

5.082

283

386

4.481

9.174

2.384

5.068

900

3.000

37.050

2.345

1.729

5.836

6.850

3.920

1.841

53.698

350

876

63

150

78

77.736

43,174

20.733

10.845

40.317

14.349

1.254 2.sz. Óvoda 13.392 17.083 16.829

1.194 Közműv. könyvtár fenn. 3.331 3.381 3.184

175 Műv.Ház fea. 1-093 931 725

285 Sporttámogatás 610 690 690

3.769 DSK 137 137 137

228 Oktatási célokra 668 1.285 1.367

340

4.558 Oktatási, kultúrág.össz.: 183.778 152.925 152.809
9.748

1.869 Képviselők t. díja 1.100 1.470 1.260

4.869 Kereskedelmi társ. 965 965 932

996 Önkorm. ig. tev. 24.729 28.968 28.339
- Tűzvédelem 1.191 839 767

Vállalkozás (GAMESZ) 78 189 263

29.285 GAMESZ 10.507 8.324 8.065

Szeszfőzde 649 863 732

2.248 Közhasznú foglalk. 4.638 4.882 4.157

1.751 Polgárőrség 150 190 192

4.941 Választási ktg. 215 214

6.639 Támogatás 570 570 519

3.718

2.110 Közösségi közig. ág. ossz. 44.577 47.475 45.440
52.178

479

137 Szociális segély 5.024 2.499 2.492
9 Nevelési segély 4.040 5.898 6.011

102 Munkanélk. jöv. p. 4.241 3.194 3.047

77 Ápolási díjak 1.619 1.619 1.741

Lakásfennt. tám. 600 768 768

74.389 Olaj kompenzáció 2.605 1.138
Mozgáskorl. üa. tám. 3.100 3.127

41.999 Gyermeknevelési támogatás 2.340 2.026
20.121

10.517 Társadalom, szoc. pol. jutt. 15.524 22.023 20.350
43.213

14.027 1-9 ágazat összesen: 340.247 337.209 322.273
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Szakfeladat
megnevezés

Előirányzat 
eredeti módosít. Teljesítés

Szakfeladat
megnevezés

Előirányzat 
eredeti módosít. Teljesítés

Műk. c. átadott pe. Műv. H. 617 817 800 Hivatal 21.505 2.168
Műk. c. pe. átadás Gimn. 38.882 38.882 GAMESZ 5.506 7.334
Műk. c. pe. átadás ÉMÁSZ 55 Gimnázium 3.147
Műk. c. pe. átadás AMEDIK 77 77 Felhalmozási kiad. ossz. 32.648 18.571
Műk. kiad. TB alapok kéz. 2.300 2.300 Gázberuházás ÁFÁ-ja 2.499 2.873
Alapítványok tám. 340 340 Felhalm. átadott pénze 10.337 7.287
Átfutó kiadások 6.063 Felhalm . fe lú j. összesen 4 5 .484 28.731
ÁFA befizetés 200 176
Hitel visszafizetése 200 7.168 7.123 Kiadások végösszesen 3 4 1 .0 6 4  436 .743 411 .086
GAMESZ alulfin. 4.266 4.266
Működési kiadások ossz. 3 4 1 .0 6 4 3 9 1 .259 3 8 2 .255 Kv-en kívüli számlák
Felhalm. felúj. kiad. -  lakossági gáz 14.880

Rendelő 5.637 5.922 -  munkáltatói szia. 20

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Aszód és a környező települések (Bag, Domony, Iklad, Kartal, Verseg) részére kialakított hétvégi és ünnepi állatorvosi ügyelet

beosztása májusban az alábbiak szerint alakul:

Május 4-én 
Május 11-én 
Május 18-án 
Május 25-én

8 órától május 6-án 
8 órától május 13-án 
8 órától május 20-án 
8 órától május 27-én

8 óráig Dr. Soós Endre 
8 óráig Dr. Szőke Zsolt 
8 óráig Dr. Németh Mihály 
8 óráig Dr. Szőke Pál

Aszód, Kossuth u. 51. 
Aszód, Kossuth u. 86. 
Aszód, Kossuth u. 62. 
Aszód, Kossuth u. 86.

Telefon: 62 
Telefon: 413 
Telefon: 207 
Telefon: 413

Dr. Németh Mihály 
körzeti állatorvos

\ r ^

J j

AGFA FOTOKIDOLGOZO GYORSLABOR
Aszód, Kossuth L. u. 38.

Nyitva tartás: hétköznap: 9-17-ig, szombaton 8-12-ig.

TA V A S Z I  A J Á N L A T U N K :
SZÍNES KÉPKIDOLGOZÁS

24 □  - 800 .- Ft 
36 □ - 1 1 0 0 . - Ft

öntapadós 
albumok 

reklámáron 
590.- Ft-ért!

dU

Fényképezőgépek, látcsövek, szobai és 
ablakhőmérők nagy választékban!

Igazolványképét 1 perc alatt elkészítjük!

SZOLÍ D ÁRAK,  SZUPER MI NŐSÉG !
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Aszód Város Önkormányzat 
4.sz. melléklet

K I M U T A T Á S
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSÉRŐL

Szakfeladat
megnevezés

Előirányzat 
eredeti módosít. Teljesítés

Szakfeladat Előirányzat 
megnevezés eredeti módosít. Teljesítés

Felhalmozási kiadások - fénymásoló 300 280

GAMESZ szám. gép.v. 290 148 - szám. gép 370 383

- terv kts. (Városréti csatorna) 72 72

Város és községi. - szám. gép program 24 24

- Mazda gk. 1.899 1.964

- szám. gép. fűnyíró 444 Felhasználási kiadások 9.350 12.462

Felújítások

Csengey G. Ált. Iskola GAMESZ fűtéskorsz.

- szám.gép progr. 100 - Csengey Ált. Iskola 1.312 1.312

- CD-s rádió 29 - 2.sz. Iskola 1.313 1.313

Zeneiskola hangszer 117 Polgármesteri Hivatal

- Tűzoltó épület fűtéskorsz. 64 66

Rfilnsnrif! - Zeneiskola, könyvtár,
Műv.Ház felújításra 19.530 -

- mosógép 36 41
- Gépfelújítás 6

- fagyasztó 43

Felújítások összesen: 22.219 2.697
Könyvtár

Beruházások ÁFÁ-ja 1.079 3.412
- szám. gép 188

- program 230 Felhalmozási és felújítási

kiad. összesen: 32.648 18.571
Rendelő

- eü. gépbeszerzés 2.430 2.357 Beruház. ÁFÁ-ja 2.499 2.873
- fűtés korsz. 2.800 2.395

Felhalmozásra átadott pée.

Gimnázium lakosságnak 10.337 7.287

- gépbeszerzés 2.518
Végösszesen: 45.484 28.731

Polgármesteri Hivatal

- Földter. aranykorona megvált. 1.129 1.129
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LÉGPUSKÁS LÓVERSENY
Immár hatodik alkalommal rendezték meg a Vécsey Károly 

Helyőrségi klubban március 15-én a légpuskás lóversenyt.
Szép számban voltak érdeklődők és tudásukat kipróbáló 

felnőttek és fiatalok is.
A lövészet szakszerű levezetését Tarr Béla őrnagy úr és 

Bagyal István százados úr személye biztosította, akik a 
lőlapokat is értékelték. Eredményhirdetésünket megtisztelte 
Vankó Magdolna, országgyűlési képviselőnk is, aki a díjakat 
pár kedves szó kíséretében adta át a helyezést elérőknek.

Eredményhirdetés után jóizűen elfogyasztottuk a főtt virslit, 
és kedélyes beszélgetések alakultak ki.

Köszönetünket fejezzük ki Sztán István ezredes úrnak mint 
fővédnöknek, hogy lehetőséget biztosított a verseny megren
dezésére, amihez különdíjjal is hozzájárult. Köszönjük továb
bá a szponzoroknak, résztvevőknek, hogy munkánk nem ve
szett kárba.

Férfi csapat:
I. helyezett: Polgár Őr I. (102 köregység)
1. Kovács Péter
2. Sőregi Károly
3. Pásztor János
4. Gódor Ervin

II helyezett: CPG (98 köregység)
1. Varga József
2. Hatvani Zsolt
3. Ondrik Tamás
4. Balogh András

III helyezett: Aszód Honvédség (93 köregység)
1. Filcsik Ferenc
2. Tarr Béla
3. Gáspár Tibor
4. Kluk Tibor

A szervezők nevében:
Szenoránszki Ferenc 

Polgároregyesület elnöke

E R E D M É N Y E K :

Ifjúsági csapat:

1. helyezett: Borleóne
1. Oláh Tamás (65 köregység)
2. Ondrik Attila
3. Gódor Attila
4. Szabolcsi János

II helyezett: 2.sz. Ált. Isk.
1. Balogh Gergő (43 köregység)
2. Madarász Viktor
3. Farkas József
4. Makkai Krisztián

III helyezett: IFI-II.
1. Molnár József (28 köregység)
2. Lukács Lajos
3. Molnár Norbert
4. Nyitrai Zoltán

Ifjúsági egyéni:
I. helyezett: Honig Antal (38 köregység)
II helyezett: Pardi Bálint (26 köregység)
III helyezett: Farkas József (24 köregység)

Női egyéni:
I. helyezett: Nagy Lajosné (27 köregység)
II helyezett: Varjú Józsefné (25 köregység)
III helyezett: Papp Lászlóné (24 köregység)

Férfi egyéni:
I. helyezett: Oláh Károly (44 köregység)
II helyezett: Sőregi Károly (42 köregység)
III helyezett: Kluk Tibor (40 köregység)

TÁJÉKOZTATÓ AZ 1996. ÉVI KIS
KERESKEDELMI ÖSSZEÍRÁSRÓL
A Központi Statisztikai Hivatal a 138/1995. (Kor

m ányrendelet értelmében 1996. m ájustól-októberig 
teljes körű összeírást hajt végre a kiskereskedelmi üz
letekről és szálláshelyi egységekről, valamint az üze
meltető vállalkozásokról. Az adatszolgáltatás kötele
ző!

Az összeírás két részletben történik, május-június
ban a kiskereskedelmi és szálláshelyi egységek, szep
tem ber-októberben pedig az egységeket üzemeltető 
vállalkozók kerülnek kikérdezésre.

A felvétel célja, hogy pontos képet adjon a kiskeres
kedelmi üzletek és szálláshelyek átalakulásáról és 
szerkezetéről. A felvétel kiterjed valamennyi kiskeres
kedelmi és szálláshelyi egységre, amely állandó jelleg
gel épült épületben működik, és döntő többségében a 
lakosság részére történő értékesítést folytat. Az adat- 
felvételt a KSH Budapesti és Pest Megyei Igazgatósá
ga szervezi és irányítja. Az adatfelvétel személyes ki
kérdezéssel történik. Az összeírást erre a célra kikép
zett szám lálóbiztosok végzik. A szám lálóbiztosok 
munkájuk során hivatalos személynek minősülnek, 
amelyet a KSH által kiadott - névre szóló - igazolvány 
is tanúsít. A felvétel adatait a Hivatal teljesen bizalma
san, az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően 
kezeli és csak statisztikai célra használja fel. Az ada
tokba illetéktelen személyek, intézmények nem tekint
hetnek be, így nem kell tartani attól, hogy a vállalko
zásra vonatkozó adatok illetéktelenek tudomására ju t
nak.

Kérjük a vállalkozókat, üzemeltetőket, hogy vála
szaikkal segítsék, tám ogassák a szám lálóbiztosok 
munkáját.

KÖZPONTI STA TISZTIKAI HÍVA TÁL 
Budapesti és Pest megyei Igazgatósága 

Budapest, X I Andor u. 47-49.
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Aggódom...
Aggódom. Megmagyarázhatatlan félelem vesz erőt 

rajtam.
A XX. század végére tényleg teljesen embertelenné 

válik az ember?[.Ijedten és zavarodottan kapkodom a 
fejem: gyilkosságok, tömegmészárlások, merényletek, 
ártatlan emberek halála a magas politika miatt. Elálla- 
tiasodott emberek a világban és lassan hazánkban is.

Hogyan magyarázzuk meg gyermekeinknek a körü
löttünk zajló történéseket? Hogyan magyarázzuk meg, 
mi alapján döntsük el, hogy kinek van igaza? Sajnos a 
józan ész, az okos érvelés már nem nagyon segít. Dur
vákká és kegyetlenekké váltunk: irtás és pusztítás - ez 
vált ma divattá. És ami a legmegdöbbentőbb: már a 
gyerekek körében is. A fajgyűlölet, a rasszizmus egyre 
inkább kezd hódítani, begyűrűzik az iskolákba, intéz
ményi közösségekbe. Hogyan védekezzünk ellene? 
Kire hárul a felelősség? A családra? Sajnos nem! A 
mai magyar családok egyre nagyobb százalékban vál
nak alkalmatlanná alapvető funkcióik ellátására. Ma
rad tehát az intézményesült nevelés: az iskola. A sokat 
szidott, meg nem becsült iskola, amelyre ma igen nagy 
terhek nehezednek a nevelés terén.

A közelmúltban lezajlott osztályfőnöki óra kapcsán 
megdöbbenten hallgattam gyerekszájból gyerekvéle
ményt, amelynek lényege az egyértelmű fajgyűlölet 
volt. Az elbutított, a családtól eltávolodott, máshol 
menedéket talált gyerek át nem gondolt, ésszel fel nem 
fogott, de feltűnési, a kiemelkedési vágy reményében 
elhangzott rasszista gondolatai. Néztem és figyeltem a 
többiek arcát. Nem mindenki háborodott fel...!!! El
gondolkodtam: Te Jó Ég, tényleg ez lesz a jövő nem
zedéke? Távol tartva magát a munkától, a kötelessé
gektől, hangzatos jelszavakat kiabálva fogja a család
já t eltartani? És eszembe jutottak felnőtt politikusaink: 
március 15-i viselkedésük, a parlamenti felszólalásaik.

Ezek után hogyan tudjam megmagyarázni gyerme
keimnek, hogy ahhoz, hogy meg tudják érteni, mi tör
ténik körülöttük, hogy igazságos magyarázatot találja
nak a meg nem értett kérdésekre: tanulni kell!!!

Tanulni, hogy ne mástól, hanem saját maguktól jöj
jenek rá az igazságra. Hogy ne ítéljenek el ártatlan em
bereket csak azért, mert más a bőrük színe, hogy meg
értsék, hogy minden ember egyenlő, és egyformán 
megilletik az emberi jogok, hogy senkit származása 
miatt büntetni, elítélni nem szabad. Nagyon rafinált és 
kegyetlen a politika. Hatalmi érdekek motiválják, és 
ehhez felhasznál minden tisztességtelen eszközt. Főleg 
a buta embereket.

1996-ot írunk. Négy év van még az ezredfordulóig. 
Az ember valóban elpusztítja saját magát. Tehetetlen
né válunk, mi felnőttek, szülők, nevelők. Nincs megol
dás? Talán m égis meg tudom  m agyarázni a fé le l
mem?!

Pardi Lászlóné

Önkéntes segítőink
Diákszemmel 

az Aszódi Tükörről
M ár sokszor leírtuk, hogy a Tükör írása, szer

kesztése , nyom tatása, kézb es ítése  szám talan  

aszódi polgár tenniakarásán is múlik.

A n é v te le n e k  k é p ze le tb e li a rckép csa rn o ká t  

most két diák nevével szeretném  csökkenteni.

A két diák: Hajdú Ferenc, és Jónás Roland. 
Mindketten az Evangélikus gimnázium 2/b osztá
lyának tanulói.

Rájuk teljesen véletlenül figyeltem fel, amikor a 

nyomdából érkezett friss lapok név, és utca sze

rinti felcím kézésében segédkeztek. Néhány szó 

után kiderült, hogy m ár nem először végzik ezt a 

monotonnak tűnő munkát. - Á, dehogy unalmas 

munka ez! - hárították el a feltételezést. Inkább 

érdekes, hiszen jól kibeszélhetjük egym ással a 

gondjainkat, örömeinket, - bizonygatták mindket
ten.

Azonban nemcsak egymással, hanem Gál Tibor 

tanár úrral beszélgethetünk erről-arról. Őszintén  

szólva nagyon szeretjük a tanár urat, mert m o

dern gondolkodású. Nem csak érzi, de érti is a di
áknyelvet.

Ezért is vállalkoztunk szívesen erre a feladatra 

im m ár két évvel eze lő tt. C ím k é zé s  közben jó 

megfogni a friss újságokat. Óhatatlanul bele-bele 

olvasunk. A nnak e llen ére , hogy e lő fizetők v a 

gyunk, s otthon bizonyára több időnk lenne a nyu

g a lm asabb  m azso lázg a tás ra . A zonban  abban  
m indketten egyetértünk, hogy több azoknak az 

írásoknak a szám a, am elyekben szidják az aszódi 

fiatalokat. S, így bizony kevesebb hely jut a dicsé
reteknek. Mi ketten m ár sokszor beszélgettünk ar

ról, hogy s z ív e s e n  g o n d o zn á n k  egy rovato t, 

amely az aszódi fiatalokról szólna. Azokról is, akik 

gondot okoznak, és azokról is, akiket példaképül 
lehet állítani a többi elé.

- Megítélésem  szerint nem lesz könnyű felada
tunk, ha elképzelésünk megvalósulna, hiszen m a

gam is írtam már hosszabb cikket az Aszódi Tü 

körbe, - vetette közbe Jónás Roland. Azonban el

határozásunk szilárd, csak a jóváhagyó igenre  
várunk.

Azt hiszem, hogy még sokáig beszélgethettünk 

volna! De útjuk sietőssé vált, hiszen - a másnapi 

kézbesítés miatt - még a postazárás előtt oda kel
lett időben érkezniük.

-A K I -



ASZÓDI

Közmeghallgatás
Az 1996. március 29-én m egtartott fórum on meghívottként 
je len  v o lt  V ankó M a g d o ln a  o rs z á g g y ű lé s i ké p v is e lő , 
Csuport Antal a Digitel 2002 RT képviseletében és Répási 
A ttila  az Autópálya Igazgatóság igazgatója.
Az érdeklődők száma: 50-60 fő.
Először Bagyin József polgárm ester ismertette a város ön- 
kormányzata 1996. évi költségvetésének főbb adatait (AT 
áprilisi száma részletesen tartalmazza).
Ezután a különböző bizottságok elnökei számoltak be m un
kájukról, feladataikról.

N é p jó lé ti b izottság  -  Búzás Pál:
- Részletes ismertetőjéből a hallgatóság megtudhatta mely 
feltételek megléte esetén m ilyen támogatásért lehet az ön- 
kormányzathoz fordulni, s annak mekkora az összege. 
(Részletes adatok az A.T. m árciusi számában olvashatók!)

P énzügyi B izottság - C bugyik János:
Elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság a Népjóléti bizottság 
után a legtöbbet ülésező b izottság. Ism erte ti a bizottság 
tagjait.
Feladatuk a költségvetés felosztásának ellenőrzése, a pénz
ügyi kérdések megvitatása. E lmondja, hogy Aszód város 
1996. évi költségvetése 32 m illió  Ft hiánnyal lett tervezve. 
1995. évben ez a szám 27 m illió  Ft volt.

Ü gyrendi b izottság  -  To lm ácsi M iklós:
A bizottság munkája a képviselői munka előkészítése. Elő
készítik a rendeleteket a döntésre, és ellenőrzik a jogsza
bályok betartását. Ismerteti a bizottság tagjait. A bizottság 
1995. évben 26 rendelet megalkotásában m unkálkodott.

T e le p ü lés fe jlesz té s i b izottság  - P achert Károly:
- Jelenleg az Evangélikus Gimnázium környékének m egter
vezése folyik.
- A Szabadság tér átépítési m unkáit a hosszú, hideg tél hát
ráltatta.
- A környezetvédelem érdekében fontos feladat a csatorná
zás (szennyvíz elvezetése) és a kom m unális szemét leraká
sának m ielőbbi megoldása.
Az állam kedvezményes kö lcsön lehetőségével igyekszik 
ösztönözni a polgárokat arra, hogy a szennyvizet kiépített 
csa to rn á kb a  vezessék, s ne az ún. d e rítő kb e . M ive l a 
domonyvölgyi szemétlerakó építését a domonyi képviselő- 
testület leszavazta, újra kell gondolni a megfelelő helyet.
- Nehezen halad az ipartelepítés. A rendezetlen tu la jdonvi
szonyok is gyakran gátolják, am ikor egy üzem számára al
kalmas helyet keresnek a településen.

V ankó M ag d oln a:
Nem kívánt beszélni arról, m ilyen ügyekben keresik meg a 
polgárok, mert ezek magán jellegűek.
Az elm últ időszakban három alkalommal járt Aszódon, kü
lönböző intézményekben. Koncz István állam titkárral a Fiú
nevelő Intézetet látogatta meg. A P.S. G imnázium részére 
az uszoda rendbetételéhez igényelt pénzösszeg, és a 2.sz. 
Á lta lános Isko lának kü lönböző pályázatok elnyeréséhez 
igyekezett segítséget nyújtani.
Az Emberjogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság tagjaként 
indítványozta, hogy jún ius-jú liusban az Evangélikus Gimná
ziumban tartsanak kihelyezett ülést.

Csuport A ntal
Igen hálátlan feladata van, hiszen a társaság m ár 1991 óta 
hitegeti a lakosságot a telefonvonalak kiépítésével. Valóban 
a határidő is már 2 éve lejárt.
Ha azonban most megkérdezi tőle valaki, hogy m ikor lesz 
te le fon, a válasza az, hogy 1996-ban. B izonyára lesznek 
olyanok is, akik 1996-ban sem fognak te lefonálni, hiszen 
100% -ot nem tud teljesíteni a társaság. Az igénylők további 
befizetés nélkül kapják a vonalat, tehát nem kell plusz pénzt 
fizetn iük. A DIGITEL 2002 RT nem jo g u tód ja  a DIGITEL 
2001-nek, azonban a lakosság részére nyújtandó kötelezett
ségeket átvállalja. A koncessziós szerződés alá le tt írva. 42 
ezer új vonalat kell kiépíteniük. Ha nem tudnak teljesíteni a 
m iniszter megvonja tő lük a beruházást. A társaság azonban 
teljesíti kötelezettségeit.

B agyin  József
A polgármester e lmondja, hogy az M3-as autópálya tovább
építését állami koncesszióval tovább kívánják építeni, mely 
érdekében au tópá lyad íj bevezetését te rvez ik . Az ö n ko r
mányzatok eljártak az illetékes m in isztérium nál és kérték, 
hogy inform álják az érintett településeket, hogy ez a lépés 
hogyan fogja érinteni a városok, községek lakosságát, m i
lyen forgalomnövekedéssel jár, és ez hogyan csillapítható.
A polgármester felkéri Répási A ttilá t az Autópálya Igazgató
ság vezetőjét, hogy tájékoztassa az üggyel kapcsolatban

Aszód polgárait.

R é pá s i A ttila
- 1995-ben 293 km hosszú autópálya van az országban. Ez 
500-600 km-rel kevesebb, m int amennyivel a nyugati or
szágok rendelkeztek hasonló fejlettségük idején. Az M3 au
tópályát Magyarország észak-keleti részének fejlesztése ér
dekében az országhatárig ki kell építeni. A 250 km -t lehetet
len egy ütemben, kü lfö ld i tőke bevonása nélkül megvalósí
tani. Befektető le tt is volna, ám úgy, hogy a Füzesabonyig 
megépítendő 44 km fejében az útdíjat a meglévőre is k iter
jesztette volna. Ezért úgy döntöttek, hogy inkább a magyar 
állam szed útpénzt, s visszaforgatja az autópálya építésébe. 
20 m illiá rdot a költségvetésből biztosít és 30 m illiárdra h i
telfelvételi garanciát vállalt. (Az M1-en 22 Ft/km a használati 
díj - m ár emelkedett - az M 3-on 1995-ös áron 4 Ft/km len
ne. Az útdíj inflációkövető!)
Legkorábban 1997 májusában kezdődhet meg az úthaszná
lati díj szedése. A polgármesteri hivatalokat mindenbe be
vonják, s rajtuk keresztül a polgárok is tájékozódhatnak.

VÉLEMÉNYEK, KÉRDÉSEK:

B enedek Zoltán
- Hány km autópályát fizettünk meg m ár az elm últ rendszer
ben?
- Örültünk, hogy megszűnt városunkban az őrü lt forgalom. 
Ugyanaz fog visszajönni?

H őn igné Zádor Éva
- A vidék klímája, egészségi m utatói nagyon rosszak. Az au
tópályadíj bevezetésével a megnövekvő forga lom  m iatt ez 
még csak rom lani fog. M it tudnak felajánlani ennek kom 
penzálására?
Ez m ár e ldöntött kérdés? M iért nem építenek inkább a váro
sokat elkerülő útszakaszokat? Tiltakozó aláírásokat gyűjtő 
ívet fog elindítani a Kossuth Lajos utca lakói között.

D r. Rácz Zo ltán
- Az autópályadíj a társadalom megsarcolása, holott az már 
nem bírja az újabb adókat. Nem lehetett volna állampapíro
kat kiadni? Azok fizetnének érte, akiknek van m iből, s üzle
tet látnak benne.
Az M7 igen rossz minőségű, nem autópálya színvonalú.
- Akiknek már van telefonjuk, kell-e fizetniük az új vonalért?

Juhász József
- Az autópályadíj 30-40% -os forgalomnövekedést fog ered
ményezni a városban. M it kapnak ezért az aszódi polgárok?

Budai András
- Az autópályadíj bevezetésének infláció lesz a következmé
nye, hiszen az ide hozott áru árába a kereskedők be fogják 
számítani.

F arkas József
- A telefon m iatt m indenki becsapva érzi magát. Fogja-e bír
ni a gödöllői telefonközpont az új vonalakat?
- Az önkormányzat nézzen a tűzoltóság létrehozásának le
hetősége után.
- M ilyen elképzelések vannak kultúrház céljára át lehet-e 
alakítani a Kossuth Lajos u. 72. épületét?
- Aszódon nagyon magasak az éle lm iszer árak. D iszkont 
áruház létesítését szorgalmazza.
- A buszközlekedés nagyon rossz, közvélemény-kutatást ja
vasol.

K öles T iborné
- Az Érdi J. utca a sár m iatt gyakran több hétig is járhatat
lan.
- Az önkormányzatoknak nincs pénzük, ő azonban úgy látja, 
hogy az országban van pénz, csak nem megfelelően kezelik. 
Pl. az Országházban sok a képviselő, magas a fizetésük. M i
ért tám ogatják a bankokat, a búza exportjá t?  Több pénzt 
kellene visszajuttatni az önkormányzatoknak, az állam pol
gárokat pedig fe lnőttként kellene kezelni.

Laukó József
- Az önkormányzati tu lajdonú bérlemények bérlői nevében 
sérelm ezi, hogy a képvise lő -testü le t előzetes egyeztetés 
nélkül - 1996-ban 20% -kal megemelte a bérleti díjakat. Ja
vasolja, hogy ezt függesszék fel és a képviselő-testület en
nek megtárgyalására kérje meg a vállalkozókat.

Je n e i Istvánná
- Köszöni, és örü l, hogy lesz az idén telefon.
- Az Ady E. utca mindössze 100 méteres. Kéri, hogy tolják 
le a sarat - és ahogy 10 éve ígérték - tö ltsék fel zúzalékkal.

Körösi József
- 1997. január 1 után hol lehet majd megtalálni Csuport An
talt, hogy megköszönjük mindannak teljesítését, amit it t  ma 
ígért?

- A kéményseprési díj elszámolása és beszedésének furcsa
ságai.
- A vízóra leolvasása és elszámolása nem havonta történik. 
Az 5 m3 kedvezmény hány hónapra érvényes?
- A gázprogram megvalósítását köszönjük, de am it utána 
hagytak, az gyalázat.
- Krim inális állapotok uralkodnak a körzeti orvosi rendelő
ben. A váróhelyiség kis alapterülete m iatt a betegek egy ré
sze kénytelen az udvaron ücsörögni.

Szőke Káro ly
- Unokáink fogják számon kérni tő lünk a 30-as út helyzetét. 
A választáskor azt vártuk, hogy érdekeinket képviselik és 
nem he lyettünk döntenek. Szeretnénk, ha a lakosságnak 
nem megmagyaráznák hogyan kell a rosszban élnünk, ha
nem emberhez m éltó körülményeket teremtenének. (Vezes
senek be a 30-ason is úthasználati díjat)

V Á L A S Z O K :

Vankó M ag d o ln a
- Az országgyűlési képviselők igen e lfog la ltak Az ő fizetése 
bru ttó  106 ezer Ft, újságíróként ennek dupláját kereste. Na
gyon szereti a képviselői munkát. Véleménye szerint a kép
viselők száma nem magas. A demokrácia működtetése na
gyon drága, de erre szavaztunk, ezt akartuk.
- A végkielégítéssel ő sem értett egyet.
- A bankokban az állam azért injekcióz pénzt, hogy újabb 
vállalkozásba lehessen fektetni és újra forogjon a pénz.
- Az új törvény szerint több pénz ju t vissza az önkormány
zatokhoz. A pályázatok is a pénzhez jutás lehetséges m ód
jai.
Bízik benne, hogy 1996 végére, 1997 elejére könnyebb lesz 
az élet.

R épási A ttila
- Ha visszahívják, bárm ikor eljön és választ ad kérdéseikre. 
Nem tud senkit meggyőzni, aki nem akarja elhinni a 18%- 
os forgalom  növekedést. A gyakorlat fogja bizonyítani. M in
den technikát megpróbálnak igénybe venni a kellemetlensé
gek csökkentésére. Még az idén konkrét méréseket fognak 
végezni, - pl. a zaj, légszennyezettség - s az eredményeket 
nyilvánosságra hozzák.
- Az M7 autópálya állapota valóban rossz, az idei kemény 
tél sok kárt okozott az utak minőségében.
1996-ban 70 m illiá rd  fo rin tbó l 106 km új autópálya épül 
(Gyöngyös-Polgár), és ebből az összegből kell a ma üzeme
lőket is felújítani.
A benzin ár 10% -a kerül az útalapba.

B agyin  József
- Számítanak a tervek betekinthetőségébe, és igénybe ve
szik a felajánlásokat. A képviselő-testületnek javasolni fog 
ja, hogy ez ügyben tartsanak majd lakossági fórumot.

Csuport Antal
- A DIGITEL 2001 ügyében a Pest m egyei R endőrfőka
pitányság kétirányú vizsgálatot folytat:
1. A DIGITEL 2001 aláírási jogosultsággal rendelkező két 
képviselőjének gazdálkodása, az 500 m illió  Ft értéket m i
lyen módon használták fel?
2. A polgármesteri hivatalok ténykedése: egyes hivatalok a 
lakosság pénzéből tőke finanszírozást engedtek meg. A 
rendőrség szerint ez nem szabályos. Aszód nem tartozott 
ezek közé, m indig időben fizetett.
- 28-as körzetszámmal dig itá lis központ lesz. A Siemenssel 
aláírt szerződés szerint 1996. júliusában befejeződik a sze
relés.
- Akinek már van telefonja, nem kell fizetnie. 1996-ban a te
lefon díja 37.500 Ft. Az igények bejelentése az ügyfélszolgá
latokon keresztül történik. Ekkor Fizetni még nem kell, csu
pán ha 30-60 napon belül várható a bekötés.
- Videojel egyenlőre nem lesz. Amíg a mérvadó (50.000 be
kötés) beruházások végére nem érnek, nem lesz semmiféle 
kábeltévés bekötés.

B agyin  József
- Mivel a 3 éves program  keretében részletesen ismertette a 
Kossuth L. u. 72. sz. épületének átalakítási tervét, ezért 
most nem kíván beszélni róla. A könyvtár és a zeneiskola 
fog rendelkezni akkora termekkel, ahol a klubfoglalkozás 
jellegű összejöveteleket meg lehet tartani.
- A m ikor az AMEDIK Orvosszövetkezettel megállapodtunk, 
akkor ők úgy tervezték, hogy az orvosok időre hívják majd a 
betegeket Meg fogom  kérdezni, m iért nem m űködik ez a 
rendszer?
- Az önkormányzati tu lajdonú bérlemények bérlőinek szer
ződése tartalmazza, hogy minden évben az infláció mérté
kével, autom atikusan emelkedik a bérleti díj. Úgy gondo
lom, a 20%  méltányos, hiszen az infláció 28%-os.
- Az utcákat az idén tavasszal zúzalékkal fel fogják tölteni.

BM.
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G ö rb e  T ü k ö r
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A képviselő-testület április 1-jei ülésén a következőket tárgyalta:
1. napirend: Az elhúzódó ülések miatt bevezetik a délutános és 

az éjszakás műszakot.
2. napirend: Több művelődési, nevelési és oktatási intézmény 

név-változtatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A.tes
tületnek komoly gondot okozott, hogy mindannyian „Szegény 
Tamás” nevét kívánják felvenni.

A döntést elhalasztották.
3. napirend: A képviselők újra foglalkoztak a csendrendelettel.
A Kossuth és a Petőfi utca több lakója petíciót nyújtott be. Sé

relmezik, hogy a VK. Helyőrségi Klubban megszűntek a hangos 
rendezvények. Emiatt kénytelenek szombat éjjel is aludni.

A képviselő-testület válaszlevelében utalt rá: jönnek még jobb 
idők!

4. napirend: Több bizottság is gyengélkedik. Súlyos depresszió 
fenyegeti a Szociális bizottság tagjait. Akárhogy osztanak, szo
roznak, a pénz mindig kevesebb, mint a segélykérők száma.

A Településfejlesztési bizottságot viszont a skizofrénia veszé
lyezteti, mert báró Podmaniczky Frigyesnek képzelik magukat, 
ám a zsebük üres.

A testület orvosa szerint a gyors javulást hozó gyógyszer neve 
„Sikerélmény” . Ezt azonban az elsősegélynyújtó Bokros csomag 
nem tartalmazta.

5. napirend: A testület megvitatta a város 3 éves fejlesztési 
programját. A következő határozatokat hozta:

a) Tekintettel a város szűkös anyagi helyzetére, az általa fenn
tartott intézményekben és hivatalokban létszámcsökkentést ren
del el.

Az így felszabaduló pénzen a gazdasági szakembereket és in
tézményvezetőket továbbképzésre küldi. A tanfolyam helye: a 
Nagycirkusz lesz, ahol a tantárgyak között pénzzel történő 
egyensúlyozás, zsonglőrködés és bűvészet szerepel.

b) Döntött abban is, hogy nem finanszírozza tovább az uszoda 
fenntartását. A polgárok már úgyis úsznak az adósságban, feles
leges másik. Azért a testület bízik abban, hogy hamarosan a bol
dogságban is lehet majd úszni.

Mindenesetre biztató jelnek veszik, hogy az aszódi ruházati 
boltokban kincskereső kisködmönök árusítását kezdték meg.

c) A Kakashegyre libegő beindítását határozták el. Télen 
ugyanitt síparadicsomot fognak kialakítani.

d) Mivel több észrevétel is érkezett az Aszód Fesztivál időtar
tamával kapcsolatban, ezért fokozatosan 1 évre kívánják emelni, 
így egész évben lesz cirkusz, de a kenyeret nem tudják garantál
ni.

e) Hosszú vita után úgy határozott, hogy a Kossuth L. utca jár
dáit a telefonkábel befektetése után sem fogja rendbe hozatni, 
ugyanis túl sokba kerülne. Helyette olcsóbb megoldás, ha gondo
lákat vásárolnak Velencéből. Várják a lakosság véleményét: a vá
ros melyik pontján épüljön fel a Sóhajok hídja? Többen vélték 
úgy, hogy a Polgármesteri Hivatal előtt lenne a legjobb helyen, 
de ebben a Városszépítők véleményét is ki akarják kérni.

Az óvatosabbak elképzelhetőnek tartják, hogy ha mindez meg
valósul, akkor a Siratófalat is meg kell építeni!

A képviselő-testület utasította a Polgármestert, tegye meg a 
szükséges intézkedéseket, valamint kösse be a cipőfűzőjét.

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS:
A korlátozott üzemanyag-felhasználás miatt, a Rendőrség 

megkéri a gyorshajtókat, autótolvajokat és egyéb bűnelkövetőket,

hogy tevékenységüket 8 és 17 óra között, a rendőrkapitányságok 
épülete előtt végezzék.

A minap súlyos incidens zavarta meg a „Közmeghallgatás” -t: 
egy aszódi polgár megtapsolta a Polgármestert.

Az Aszódi Tükör szerkesztősége kijelenti, hogy munkáját min
denkor a demokrácia szellemében végzi. Minden cikk megjele
nik, amit csak akarunk.

B.M.

Egy kis nyelvelés 
Francia-e a francia tanár?
Az Aszódi Tükör (VIII. évfolyam 4.szám) 6. oldalán gazdag 

névsor olvasható, melyben azok soroltatnak fel - magánszemé
lyek és szervezetek -, akik, illetve amelyek emléklapot kaptak az 
ünnepi önkormányzati ülésen. Különösen örültem annak, hogy 
kollégám, K e r t  Dániel is közöttük van. Annál is inkább, mert 
ő - ezt bizonyára sokan tudják róla - nem magyar állampolgár. 
Cikkem megírásához ő adta az apropót! Valóban: francia-e a 
francia tanár?

Abból az írásképből, amely a Tükörben megjelent, arra lehet 
következtetni, hogy igen. Azonban a helyzet nem ilyen egyszerű! 
Mint ahogyan a magyar helyesírás sem.

A magyar helyesírás egyik legproblémásabb kérdésköre a sza
vak egybe- illetve különírása. Nyelvünknek az európai nyelvek 
többségétől eltérő vonása - mármint hogy nem toldalékoljuk a 
mellékneveket, ha minőségjelzőként használjuk őket - teszi lehe
tővé, hogy az egymás mellé kerülő szavak sokkal könnyebben ta
padhassanak össze egy szóvá, mint más nyelvekben.

Sok esetben éppen ez jelent nehezen eldönthető problémát a 
helyesírást gyakorlatban alkalmazóknak. Tehát: gyakorlatilag 
mindannyiunknak. Nem mindegy, hogy „úszó mester” -ről vagy 
„úszómester” -ről írunk-e, mint ahogyan az sem, hogy elmostam 
a „kávés poharat” vagy elmostam a „kávéspoharat” . A kéttagú, 
különírt változatban bármilyen mesterről lehet szó, aki éppen 
úszik, illetve bármilyen pohárról, amelyben előzőleg kávé volt. 
Az egybeírt alak azonban olyan embert jelöl, akinek az a mester
sége, hogy uszodában, strandon segítséget nyújtson, ha szüksé
ges, a pohár esetében pedig speciális, kifejezetten a forró kávé fo
gyasztására is alkalmas pohárról van szó.

A „matematikatanár” megnevezését mindig egybe kell írni, a 
magyar jelző mellé azonban a tanár szó már kétféleképpen is ír
ható. Ha „magyar tanár” -t írok, akkor azt hangsúlyozom, hogy 
az illető tanár nemzetiségét tekintve magyar. Ha azonban a ma
gyar nyelv tanárára gondolok, akkor már ugyanúgy kell írni, mint 
a matematikatanár megnevezése esetén: magyartanár.

Kert Dániel kollégám neve után nem helyes a „francia tanár” 
megnevezés, mert nem francia, hanem belga állampolgár. A fran
ciatanár sem lenne helyes, mert nem francia nyelvet tanít, hanem 
biológiát. Igaz, franciául.

Talán így lenne helyes a meghatározás: francia anyanyelvű, 
belga állampolgárságú biológiatanár.

-g-l
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Egy jótékonysági teadélután története
„Szása, más a kása má
m a ”  - m on d o g attu k  
gyermekkorunkban. Ak
kor nyelvtörő volt, mára 
tartalmat is nyert. Válto
zik a világ körülöttünk, s 
ha létezni akarunk, ne
künk is változni muszáj. 
Ami régen já rt, azt ma 
kérni kell. Sokan koldu
lásnak érzik. Üzlet lett a 
kultúra, az oktatás. A je 
lenlegi gazdasági hely

zetben már az is „öröm” , ha az óvodák, iskolák, műve
lődési intézmények minimális szinten tudnak működni. 
Ha ennél többet akarnak, nem az állam zsebében kell 
kutatniuk.

Bohócok jöttek az 1. sz. Napköziotthonos Óvodába; 
a műsorukat ajánlották. A tapasztalatok szerint, az elő
adások színvonala a 80-100 Ft-os jegy árát sem érte el. 
Az óvónők gondoltak egyet: mi lenne, ha ők állítaná
nak össze egy műsoros délutánt a gyerekekkel, és a 
pénzt az óvoda kapná? Nosza, nekiláttak a szervezés
nek! Műsort próbáltak, húsvéti asztaldíszeket gyártot
tak eladásra, meghívókat küldtek mindenfelé! A legna
gyobb munka közepette - mikor már mindenki holtpon
ton van a fáradságtól, s fel-felmerül a kétely: érdemes? 
- cseng a telefon. A gyanútlan óvónő felkapja... áll a hír 
hallatán, furcsa tüneteket észlel magán: hirtelen ellen
állhatatlan kényszert érez a leülésre, s az imént még ér
telmes, szép magyar beszéde heveny dadogásba csap 
át. Időbe telik, míg kollégái megértik őt: a RICHARD 
FRITZ Kft. 100.000 Ft-ot utal át az intézménynek!

Új lendületet kap a munka, megvalósulnak a tartalék 
energiák.

A ROSENBROT pékség 120 db különleges perecet 
küld, adják el, az árát használják fel! A rendezvényhez a 
VK. Helyőrségi Klub térítés nélkül adja a szinháztermét.

Március 23-án zsúfolásig meg is telt. Az óriási érdek
lődés, a meleg fogadtatás cseppet sem meglepő. EK
KORA művészek ritkán fordulnak meg ezen a színpa
don! Mondókáznak, táncolnak, játszanak. Vannak, akik 
önfeledten, - cseppnyi lámpaláz nélkül. Mások ki-kiin- 
tegetve a színpadról (anyuéknak); a többség fegyelme
zetten, roppant komolyan véve feladatát. A kisebbek az 
óvó nénik kezébe kapaszkodva, a nagyobbak már csak 
a tekintetébe.

Játszanak - írtam előbb - közben azt gondolom: dol
goznak. Az óvodájukért. Együtt a felnőttekkel.

Nem koldulnak, adnak is: az óvónők szakmai tudásu
kat, a dajka nénik segítségüket, a gyerekek önmagukat, 
és mindannyian a szabad idejüket.

153.000 Ft-ot gyűjtöttek össze.
B.M.

Szása! Ez a kása tényleg más.

A GALGA 
ÉS VIDÉKE

Aszód határában folydogál egy kis patakocska, a 
Galga patak. Szanda váránál ered és lassan tovafo
lyik a Zagyva felé. Ez a kis patak - valamikor még il
let rá ez a megnevezés - több falut és területet köt 
össze, így például Galgamácsát, Domonyt, Ikladot és 
Túrát.

Nemrégiben lenn jártam a patak partján egyik ba
rátommal, aki a következőt kérdezte: „Hol van már a 
Galga?”  Milyen igaza van. Hiszen mi lett az egykor 
tiszta vizű Galgából?!

Talán még sokan emlékeznek a régi Galgára. Per
sze valamiben még ma is a régi: ott van, ahol volt, és 
a mai napig is Galga pataknak nevezik. De sajnos a 
többi már nem a régi. Emlékszem rá, hogy gyermek
koromban a Galga egy tiszta vizű kis folyócska volt. 
Lehetett benne fürödni, vagy akár üveghorgászatot 
tartani. A folyó környéke számtalan állatfajnak adott 
otthont. S a folyó mentén szebbnél szebb virágok 
pompáztak. Sajnos a talajvíz elapadásával ezek mind 
eltűntek.

Ha manapság horgászni akarunk a patakban, bi
zony nehezen találhatunk békanyáltól mentes helyet. 
A valamikor gazdag halállomány is jócskán meg
csappant. Az üveghorgászat és a fürdés a patakban 
már a múlté. A környéke egy lápos, mocsaras rész 
volt, amely sok madár számára jelentette az életteret, 
így például a bíbicek kedvelt területe volt ez a vidék. 
A vízszint csökkenésével egyre több vízimadár is ar
ra kényszerült, hogy másutt keressen magának élő
helyet.

Itt-ott még felfedezhetjük a régi Galga-vidék jel
legzetes képét. De vajon m eddig még? A Galga 
menti területeket is a kárpótlás révén mezőgazdasági 
művelés alá vonták. Ennek hasznossága és fontossá
ga mindannyiunk számára egyértelmű, pusztán an
nak a veszélyét szeretném érzékeltetni, hogy a Galga 
vize is egyre jobban szennyeződik ezáltal. Ma már 
csak az idős emberek emlékezetében él a kedves 
Galga patak és vidéke. így tehát jogos a kérdés: Hol 
van a régi Galga? S hogy így néz ki. arról talán mi, 
emberek is tehetünk.

Ha valaki nem tudná, milyen állat is a bíbic, álljon 
itt egy kis magyarázat: A bíbic egy galamb nagysá
gú, vonuló madár. Hangja éles, panaszos. Vizes ré
tek, legelők, szántóföldek közelében fészkel, színe 
fekete-fehér. Tarkóján hosszú, felfelé hajló fekete 
bóbita látható.

Masznyik Károly

V _________________________ )
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HlÍREK, EREDMÉNYEK A PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM 
ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉLETÉBŐL

1. Az Arany János Irodalmi Vetélkedő országos döntőjében Őszi 
Nóra arany, Nikolényi Vera ezüst oklevelet szerzett. Mindketten ll.a 
osztályos tanulók. Tanáruk: Péter Sándorné.

2. Örömmel mondjuk el, hogy iskolánk levelező tagozata törté
nelem tantárgyból két csoportot indított a felnőttek Budapesten 
megrendezett tanulmányi versenyén. 14 iskola vett részt ebben a 
küzdelemben, a mi csapataink 4. és 7. helyezést értek el. Felkészítő 
tanáruk: Koncz István.

3. A Bőd Péter Könyvtárhasználati verseny országos írásbeli for
dulóján Kiss Bernadett és Zmák Edina lll.b osztályos tanuló vett 
részt. Eredménye alapján Zmák Edina az országok szóbeli döntőn is 
részt vesz. Felkészítő tanáraik Baginé Oláh Ildikó és Koncz István.

4. Kalcsó Bettina, Bugyik Piroska és Bugyik Krisztina lll.b osztá
lyos tanulók a „DISPUTA” országos verseny négynapos pécsi dön
tőjén 11. helyezést értek el. Felkészítő tanáruk: Baginé Oláh Ildikó

5. Az OKTV megyei döntőjén a IV.c osztály három tanulója vett 
részt: Budai József földrajzból, tanára Vezér Anna, Teréki Csaba 
kémiából, tanára Paksi Ferencné, Tóth G. Ágnes magyar nyelvből, 
tanára Módos Tiborné.

6. A Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd verseny területi dön
tőjéből az országos döntőbe Ladócsy Petra II.b osztályos tanuló ju
tott. Tanára Hőnigné Zádor Éva.

7. Az „Anyám fekete rózsa...” szavalóverseny országos döntőjébe 
jutott Ságodi Ildikó ll.a osztályos tanuló. Tanára: Péter Sándorné.

Krónikás

Aszódi középiskolások az országos döntőn!

A tavaszi szünetben került megrendezésre az országos Diák 
Olimpia torna döntője. Az aszódi középiskolás lányok, miután meg
nyerték az országos területi döntőt, első helyen jutottak tovább. A 
csodálatosan megrendezett országos verseny nagy élményt adott a 
versenyzőknek. Leküzdve izgalmukat, igen egyenletesen, biztosan 
dolgoztak, s a rangos és előkelő mezőnyben az 5. helyen végeztek. 
Kiemelkedő eredményük példamutató diáktársaiknak is. Gratulá
lunk!

Még mindig sport....

- Májusban kerül megrendezésre a Galga Kupa gyermek úszó
verseny. Közel 500 fő részvételére számítunk!

- Indul a triatlon és duatlon versenyszezon. Iskolánk lelkes spor
tolói már szorgalmasan készülnek a közeli versenyekre.

- USZODA: Úszótanfolyamok indulnak június közepén. Érdeklőd
ni az uszodában, Nyíry Zsolt, uszodavezetőnél lehet.

- A szenior úszóverseny képei megrendelhetők az uszodában!

% )j0 ̂  ^

ASZÓDI DIÁK A KÉPERNYŐM

Húsvét vasárnap került sorra a televízió kettes csatornáján a „Ki 
miben tudós?” diákvetélkedő első televíziós fordulójának az az egy

órás versenye, amelyben egy aszódi diák, Bán Zoltán, az aszódi Pe
tőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola IV.c osztá
lyos tanulója is versenyezhetett. A vetélkedőt a Művelődési és Köz
oktatási Minisztérium, a Magyar Televízió Művelődési Stúdiója és a 
Történelemtanárok Egylete hirdette meg történelem tantárgyból, 
témaként a következőt jelölték meg: Magyarország 1780 és 1956 
között. A televíziós fordulót természetesen nagy küzdelmek előzték 
meg: decemberben megyei írásbeli forduló zajlott, januárban or
szágos írásbeli forduló, amelyen teszt- és esszéfeladatokat kellett 
megoldani, ezt országos szóbeli forduló követte (ezen Zoli már 
egyedül képviselte iskolánkat), itt a versenyzőknek egy háromtagú 
zsűri előtt kellett egy témát három percben kifejteni, történelmi 
problémákat kellett egy bizonyos korszakon belül megjelölni és 
megvilágítani. Ebből a fordulóból a zsűri a legjobbnak ítélt 16 ver
senyzőt juttatta tovább a televízió nyilvánossága előtt zajló fordu
lókba. Bán Zoltán számára ez a húsvétkor látható egy órás verseny 
sajnos a vetélkedés végét is jelentette, innen ugyanis már nem ju
tott tovább a legjobb 8 közé.

Zoli osztályfőnökeként nagy izgalommal éltem át az ő küzdelmét, 
érezve, hogy munkája, sikere nemcsak az ő számára fontos, ha
nem a családján túl nekünk, a IV.c-nek, gimnáziumunknak sőt 
Aszód városának is, hisz mindenki büszkén, boldogan hallgathatta 
a műsorvezető Vágó István bevezető mondataiban az ország ki
emelkedő tehetségű diákjaként emlegetni az ő nevét is.

Zoli tehát negyedikes, érettségi felvételi vizsga előtt áll, töretle
nül kitűnő tanuló, valódi érdeklődéssel, fegyelmezett tervszerűség
gel, beosztással tanul, s emellett jut ideje arra is, hogy otthon se
gítsen kisebb testvérei ellátásában, és az osztályban adódó elkerül
hetetlen és elkerülhető munkákból is maradéktalanul kiveszi részét. 
Érdeklődése sokirányú és rendkívüli módon motiválható. Legjob
ban azonban a történelem érdekli.

Az ilyen óriási teljesítmények mögött természetesen - túl a diák 
adottságain és munkabírásán - jelentős tanári munkák húzódnak 
meg. Bán Zoltán felkészítő tanára Erdélyi Sándorné, ő irányította a 
szakirodalomban való elmélyülést, tájékozódást, szabadidejét nem 
kímélve egyéni foglalkozásokkal segítette munkáját. Szükség és le
hetőségek szerint más tanárok is igyekeztek közreműködni, sőt 
még a Petőfi Múzeum dolgozói is készséggel a versenyző rendel
kezésére álltak, amikor egy rövid dokumentumfilmet kellett készíte
nie Aszóddal kapcsolatban. Zoli a kartali általános iskolából érke
zett gimnáziumunkba, s ebből az iskolából - kollégáimmal éveken 
át megfigyeltük igen sok jó szorgalmú, kötelességtudó diákot ka
punk. Szinte biztosra vehető, hogy e tényben nagy szerepe lehet a 
rendszeres, következetes tanári követelményeknek is.

A televíziós fordulóról Erdélyi Sándorné és Bán Zoltán is szinte 
egybehangzó véleményt alakított ki: kevés volt a kérdés, nem volt 
alapos és pontos a tudás megvizsgálása, ezzel szemben nagy sze
repe volt a szerencsének és a ,,látványának. Sajnos, mivel ez Zoli 
számára azt jelenti, hogy nem kerülhet be felvételi nélkül az egye
temre. Ő azonban már nem búsul, készül a következő megmérette
tésre, és hálás a tanárainak, akiknek - ő úgy érzi - sokat köszönhet. 
Érthető, hogy hálás, hiszen a munkát csak az tudja becsülni és fel
mérni, aki maga is dolgozik. És nem is akárhogy! Köszönjük mi is 
Bán Zoltánnak a kiemelkedő élményt, és szívből gratulálunk!

Módos Tiborné
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M A JÁ L IS  J U N I Á L I S

M E G H Í V Ó
A Z  A SZ Ó D I PE T Ő F I SÁ N D O R  G IM N Á Z IU M  ÉS SZ A K K Ö Z É P ISK O L A ,

) A  V A L A M IN T  Ö R E G D IÁ K  E G Y E SÜ L E T E  

I f l r y  1996. JÚ N IU S 1-JÉN  TARTANDÓ

J U N I Á L I  S Á R A
A Z  ISK O L A  PA R K JÁ B A N  x j W y  

Programok:
-  10 Ó R A K O R  A Z  ISK O L A  IG A Z G A T Ó JA  K Ö SZ Ö N T I A  R É SZ T V E V Ő K E T  

-  G IM N Á Z IU M  T Ö R T É N E T É T  BEM UTATÓ  E M L É K K IÁ L L ÍT Á S M E G N Y IT Ó JA  

-  U T Á N A  É R E T T SÉ G I O SZTÁ LY  ÉS Ö R E G D IÁ K  T A L Á L K O Z Ó K  

-  SP O R T R E N D E Z V É N Y E K  A Z  ISK O L A  SPO R TPÁ LY Á IN  ÉS A Z  U SZ O D Á B A N
(N E V E Z É S A  H ELY SZÍN EN )

-  T R É F Á S V E T É L K E D Ő K , FŐ Z Ő V ER SE N Y , É T E L E K , IT A L O K  

A  R E N D E Z Ő K  SZ E R E T E T T E L  V Á R JÁ K  AZ ISK O L A  JE L E N L E G I  

É S VO LT D IÁ K JA IT  ÉS C SA L Á D JU K A T !

A BELÉPÉS DÍJTALAN.
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S Z A K M U N K Á S O K !
Iskolánkban felnőttoktatás folyik végzett szak
munkások számára. Az 1991/92-es tanévtől a 
hároméves levelező formájú általános érettségi 
felkészítés mellett korszerű számítástechnikai 
képzést is adunk. Hallgatóink az 1993/94. tan
évtől fakultatív szám ítástechnikai érettségi 
vizsgát is tehetnek.
Elegendő jelentkezés esetén lehetőség van 
nyugati nyelvek tanulására is.

Kedvezményeink:
-  70%-os és 50%-os utazást biztosító diákiga

zolvány
- bérlet az uszoda használatára 
Jelentkezés: június 21-ig munkanapokon, nyá
ron szerda délelőttönként, augusztus 21-től 
szeptember 1-ig munkanapokon.
Megjegyzés: két osztály indítása lehetséges az 
1996/97. tanévben. Betelt létszám esetén csak a 
következő tanévre lehet előjegyzést biztosítani.

AZ ASZÓDI PETŐ FI SÁ N D O R  G IM N Á ZIU M  
ÉS G ÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA LEVE
LEZŐ TAGOZATA

KOVÁCS ISTVÁN 
TAGOZATVEZETŐ

Hűtőgépek

szerelése

javítása

GARANCIÁVAL!

Aszód,

Kossuth L. u. 38.

Tel.: 06-20/416-256
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ASZÓD IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNYHOZ BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK
ÖSSZESÍTÉSE

Sorsz.: Pályázó intézmény: Megnevezés: Kért összeg: Támogatás összege:

1. Városi Könyvtár Turmix rejtvények díjazása 15.000.- 6.000.-
2. Városi Könyvtár Olvasótábor szervezése 20.000.- 10.000.-
3. Petőfi Múzeum Országos viseleti konferencia szervezése 25.000.- 10.000.-
4. 2.sz. Óvoda A Föld napjára eszközvásárlás 17.000.- —

5. 2.sz. Óvoda Családi sportnap 18.000.- 6.000.-
6. 1 .sz. Óvoda Egészségnevelési hét 33.000.- 6.000.-
7. 1 .sz. Óvoda „Majális” családi sportnap 13.000.- 4.000.-
8. Csengey G. Ált. Iskola Nyári tábor „Patince" 50.000.- Ténylegesen

9. Csengey G. ÁH., Isk. 
(Pachert Károlyné) Erdei iskola 45.750.-

résztvevő gyermek 
x 500.-

30.000.-
10. Csengey G. Ált. Isk. 

(Ácsné Tóth Beáta) Diákönkormányzat sportprogramjai 20.000.- 5.000.-
11. Csengey G. Ált. Isk. 

(Lakatos Csilla) Aggtelek vándortábor 20.000.- Ténylegesen

12. 2.sz. Ált. Isk. (Szenderi Éva) Túrázás, barangolás 40.000.-

résztvevő gyermek
x 500.- 

20.000.-
13. 2.sz. Ált. Isk. (Szenderi Éva) Nyári táborozás 100.000.- Ténylegesen

14. 2.sz. Ált. Isk. 
(Pardi Lászlóné) Színjátszó csoport működésére 10.000.-

résztvevő gyermek 
x 500.-

5.000.-
15. 2.sz. Ált. Isk. (Maros Istvánná) Úszásoktatás tanóra keretében 1-2 évfolyamon 160.000.- —

16. 2.sz. Ált. Isk. (Jeney Lászlóné) Jurta építés 14.000.- 5.000.-
17. Kamarateátrum Színdarab bemutatására 120.000.- 40.000.-
18. Helyőrségi Klub Jazzkávézó 50.000.- 10.000.-
19. Petősi S. Gimnázium és SZKI Élő történelemóra 15.000.- 5.000.-
20. Petőfi S. Gimnázium és SZKI Nyárádszereda - Aszód közös táborozás 80.000.- 40.000.-
21. Petőfi S. Gimnázium és SZKI (Nyíry Zsolt) Nemzetközi szupermaratoni futóverseny 100.000.- 5.000.-
22. Petőfi S. Gimnázium és SZKI (Nyíri Zsolt) Galga Kupa gyermek úszóverseny 30.000.- 10.000.-
23. Evangélikus Gimnázium Disputa verseny 7.000.- 7.000.-
24. Evangélikus Gimnázium Disputa táborozás 60.000.- Ténylegesen

25. Evangélikus Gimnázium Nyári táborozás 70.000.-

résztvevő gyermek 
x 500.- 

Ténylegesen

26. Honfoglalás Emlékbizottság Gyermeknapi program 60.000.-

résztvevő gyermek 
x 500.- 

60.000.-
27. Bölcsőde Mentálhigénés tréning szervezése 60.000.- 20.000.-
28. Általános Iskola, Kartal Kihívás napja 50.000.- Szervezés függvényében
29. Városszépftő Egyesület A 2. sz. Ált. Iskola bejárati kapuja 15.000.- —

30. Baptista Ifjúsági Csoport Önsegítő és önképző program 35.000.- 10.000.-
31. Jeney Andrea Aszódi fiatalok vizitúrázása 150.000.- 30.000.-
32. Jeney Andrea Kenu vásárlás 60.000.- —

33. Vöröskereszt Megyei Szervezete Idősek Világnapja 36.000.- 10.000.-
34. Gondozási Központ Idősek-fiatalok a szép környezetért 28.500.- 5.000.-
35. Aszódi Futball Klub Aszód-Nyárádszereda ifi futballcsapat cserelátogatása 100.000.- 40.000.-
36. Vöröskereszt Aszódi Szervezete Hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatása 60.000.- Ténylegesen

37. Kissné Rúzsom Szilvia „Csiri-biri” játszóház 37.000.-

résztvevő gyermek 
x 500.- 

10.000.-
38. Petőfi Gimnázium IV.C osztály Osztálykirándulás Ópusztaszerre ? —

Összesen: 1.824.250.- 485.500.-

Aszód, 1996. április 24.

Kovács Ferencné 
kuratórium elnöke
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H Í V O G A T Ó

A Vécsey Károly Helyőrségi Klub májusi 
programjaiból

6-án 17 órától Honvéd Nyugdíjas Egyesület 
vezetó'ségi ülése

9-én 15 órától Városi Nyugdíjasklub anyák napi 
műsoros délutánja

20-án 17.30 órától Videomozi (filmklub 3. előadása) 
Húsz óra (r.: Fábri Zoltán)

30-án 18 órától A Váci Harmónia Kórus és a Régizene 
együttes hangversenye (barokk és reneszánsz zene) 

műv. vezető: Laczhegyi Imre 
vezényel: Brusznyai Margit 

Belépés díjtalan!
(A helyőrségparancsnokság millecentenáriumi 

rendezvénysorozata jegyében!)

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲▼ ▼ ▼ ▼ ▼ V V T V V

T I N I D I S Z K Ó
10-én 18-21.45 óráig 
24-én 19-21.45 óráig

Várjuk a tiniket! Üdítő - zene - jó hangulat! 
Belépődíj: 100.- Ft

xxxxxxxxxxx

M IN Ő S É G I  IM P O R T  B Á L Á S R U H A  

V Á S Á R !

2-án, 16-án, és 30-án 9-től 17 óráig!

S Z Ü L Ő K
N A P J A

Az aszódi Csengey Gusztáv Általános Iskola 
KI MIT TUD? győzteseinek műsora

Idő: május 24. (péntek) 17.30 óra
Hely: Vécsey Károly Helyőrségi Művelődési Ház

V A R Á Z S K E N D Ő

1. Lázár Ervin: Maminti - mesejáték 
Ea.: 2. z. osztály
Rendezte: Dúzs Márta - Baranyi Márta

2. Trombitaszóló
Ea.: Sári Szabolcs 8. oszt.

3. Benedek Elek: Az aranyszőrű bárány - mesefeldol
gozás
Ea.: 2.a. osztály
Rendezte: Budai Tünde - Molnámé Langó Éva

4. Virágosztály - szerkesztett mesejáték a tanulók öt
letei, fantáziájuk alapján
Ea.: 3.z. osztály
Rendezte: Búzás Mária - Garam völgy iné Kiss Zsu
zsanna

^  ̂  ^  \|̂  ^  ^  ^

11-én 20 órától
DEALS együttes koncertje 

Belépődíj: 150.- Ft 
Az együttes kazettája a koncerten 

megvásárolható!

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

5. Lúdas Matyi - dramatizált jelenet 
Ea.: 4.a. osztály
Rendezte: Juhászné Bánhidi Paula - Bojtosné Jor
dán Györgyi

6. Tánc 5.z. osztály 
Betanította: Ácsné Tóth Beáta

7. A rátóti csikótojás - mesefeldolgozás 
Ea.: 4.z. osztály
Rendezte: Korpás Lászlóné

NOSZTALGIA PARTY 
A CSINTÓ CSÁRDÁBAN

U-én 20 órától!
Zene: Átrium együttes 

Belépődíj: 300.- Ft

8. Devecsery László: Ketten egy nadrágban - jelenet 
Ea.: Czikó Melinda, Baranyi Veronika, Urbán Er
zsébet, Mezőfalvi Dávid, Szántai Gábor 
Rendezte: Magyar Mihályné

Jegyek elővételben az osztályfőnöknél A bevétel 
összege gyermeknapi meglepetésre!

•*« •" • • % •.£» «T* “T* •*« «.*» a % s.L* •y*
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ASZOD FESZTIVÁL
Az idén ötödik alkalommal rendezzük meg az Aszód Feszti
vált. A jubileumi rendezvényre augusztus 17-20. között ke

rül sor, a Fesztivál téren.

ÍZELÍTŐ A PROGRAMBÓL:

10 órától GALGA VÁNDORKUPA (ke
rékpárverseny amatőr és hivatá
sos sportolók részvételével)

20 órától DEALS és SING-SING együttes 
koncertje

23 órától DISCO (Dj.: Kiss Joe)
10 órától TRÉFÁS VETÉLKEDŐK 
16 órától GALGA MENTI FOLKLÓR

BEMUTATÓ
21 órától UTCABÁL (Játszik a Hangulat 

együttes, közreműködik Fehér 
Zsoltné és Rehorovszki Gábor)

11 órától MIKI MANÓ KEDVENCEI - a 
100 Főik Celsius együttes műsora

16 órától PORONDPARÁDÉ (közremű
ködnek: Mérő Imre bűvész, 
Laczkó Vladimír és Kiss Tamás 
pantomim, Papp György paro- 
dista, Botafogó együttes, artis
ták)

20 órától NYÁRESTI EGYVELEG (Szu- 
lák Andrea, Kovács Zsuzsa, 
Böröndi Tamás, Heller Tamás)

22 órától UTCABÁL (Játszik az Átrium 
együttes)

11.30 órakor ÖKUMENIKUS ISTEN- 
TISZTELET ÉS ÜNNEP
SÉG

12.30 órakor EJTŐERNYŐS BEMUTATÓ 
13 órakor TÖRTÉNELMI OPERARÉSZ

LETEK (közreműködnek: Viki
dül Gyula, Sasvári Sándor, Var
ga Miklós)

16 órától MINDENBŐL EGY KICSIT - 
szórakoztató műsor (közremű
ködnek: Blue Timers country 
együttes, szolnoki Pelikán Tánc
klub, Jókedvű Fiúk cigányegyüt
tes, László Eszter népdal, Farkas 
László néptánc)

20 órától AUGUSZTUSI HANGULA
TOK (Komár László, Baranyi 
László, Halász László, Csala 
Zsuzsa, Straub Dezső)

22 órakor TŰZIJÁTÉK
22.30 órától JÓ ÉJSZAKÁT! - Játszik a 

Jacpot együttes

A fesztivál program színesítéséhez, sikeres lebonyolításá
hoz várjuk szponzorok, vállalkozók felajánlásait, 

bárminemű támogatást.

FESZTIVÁL SZERVEZŐBIZOTTSÁG

\ ____________________________________)

A GÖDÖLLŐI MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT PROGRAMJAIBÓL

MÁJUS 5. 17 óra 
„ANYÁM FEKETE RÓZSA”  

Nemzetközi vers- és prózamondó találkozó 

GÁLAMŰSORA 

Belépó'díj: 200.- és 150.- Ft.

MÁJUS 18.19 óra 
a VESZPRÉMI PETŐFI SZÍNHÁZ 

vendégjátéka
Ábrahám Pál: BÁL A SAVOYBAN - revűoperett - 

rendező: HORVÁTH PÉTER mv., 
főbb szereplők: Szeles József, Szóka Júlia, Körösi 

Csaba, Papadimitru Athina, Bálint Péter 

Belépődíj: 450.- és 350.- Ft

MÁJUS 26.19 óra
a GÖDÖLLŐI SZIMFONIKUS ZENEKAR 

HANGVERSENYE 

műsor: Beethoven: Coriolan - nyitány 

Mozart: F-dúr divertimento K.V. 138. 
Beethoven: IV (B-dúr) szimfónia 

vezényel: HORTI GÁBOR 

Belépődíj: 250.- 450.- 600.- 700.- és 750.- Ft

MÁJUS 10.18 óra 
MAGYAR TÁNCHÁZ

tanítanak: Széphalmi Zoltán és Benedek Krisztina 

muzsikál: a FIX STIMM zenekar 

Belépődíj: 100.- Ft

JÚNIUS 7-9.
20 ÓRÁS INTENZÍV FOLTVARRÓ TANFOLYAM  

vezeti: DOLÁNYI ANNA iparművész 

Részvételi díj: 4.000.- Ft 

Jelentkezés és befizetés május 25-ig

KORTÁRS FILMKLUB 
Május 6. 19 óra 

TITKOM VIRÁGA 

r.: Pedro Almodóvar 

Május 13.19 óra 

NŐVÉREM, NŐVÉREM  

r.: Nancy Meckler 

Május 20.19 óra 

A GYŰLÖLET 

r.: Matthieu Kassovitz 

Június 3 .19  óra 

LÖVÉSEK A BRODWAYN 

r.: Wody Allén

17. (szombat):

18. (vasárnap)

19. (hétfő)

20. (kedd)
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KÖZLEMÉNYEK, HÍREK, HIRDETÉSEK

BEÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ!
Érdeklődni: Vargáné, Aszód, Berkes u. 33.

NYÁRI TÁNCTÁBOR BALATONON UDVARIBAN 
GYERMEKEK RÉSZÉRE 8-14 ÉVES KORIG 
Jelentkezés: Molnár Ilona 06-60 345 936

( IMPORTRUHA VÁSÁR ^
Helye: Aszód, Helyőrségi Klub 

Ideje: május 2-án, 16-án és 30-án, a páros hetek 
csütörtöki napjain 8-16.30 óráig 

Mindenkit szeretettel várok!

Krisztina

Az Aszódi Tükör megjelenése óta az újság rendszeres 
előfizetője és olvasója Johancsik Imréné (Cuki néni). 
Az idősebbek még emlékeznek a műhelyükben készített 
és a cukrászdájukban árusított finom süteményekre és 
fagylaltra. Johancsik néni május 30-án tölti be 90. 
életévét. Ebből az alkalomból kívánunk neki még sok 
boldog születésnapot, erőt és egészséget.

Szerkesztőség

| ASZTALOSOK, j 
BARKÁCSOLÓK!

A Ferromechanika Ipari Szövetkezet 
megnyitotta

INTERSPÁN LERAKAT-ÁT.

Bútorlapok, munkalapok 10 féle színben méretre 

j szabva, élfóliázva, vagy m űanyagléces lezárás
sal (R EH A U ), termelői áron kaphatók!

Várjuk tisztelt megrendelőink érdeklődését!

Tel.: Aszód 15 Bútorbolt

I 06-30-446 378 !

ASZÓDON A KORÉN KÖZBEN, A MÚZEUM  
MELLETT HÁZ ELADÓ.

ÉRD.: GYÖNGYI TIBOR, KORÉN KÖZ 2.

T Á J É K O Z T A T Ó
Aszód Város Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete és 
hozzá tartozó intézményeiben történő pénz befizetés 

lehetőségeiről:

LAKBÉR, SZEMÉT DÍJ, ÉS BÉRLETI DÍJAK

GAMESZ, Központi Iroda Szabadság tér 8. 
(Kastély épület)

Hétfőtől - péntekig 8-12 óráig 
13-15 óráig.

Hosszított nyitvatartás minden hónap páros hét 
keddjén 13-18 óráig.

Az intézményekben az ebédbefizetés az intézmények 
által meghatározott időben, közvetlen értesítés útján. 

A befizetések módosítására a postai költségek jelentős 
emelkedése, valamint a jobb kapcsolattartás érdekében 

került sor.

Tolmácsi Miklós 
GAMESZ vezető

V A N K Ó  M A G D O L N A
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

FOGADÓNAPJAI:

május 3, június 7. július 5. szeptember 6. október 4. 
november 8. december 6.

A KÉPVISELŐNŐ MINDEN HÓNAP ELSŐ PÉNTEKI 
NAPJÁN, DÉLELŐTT 9 ÓRÁTÓL ÁLL A VÁLASZTÓK 

RENDELKEZÉSÉRE!

r ~  OLVASÓTÁBOR AZ ASZÓDI “ N  
VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

1996. június 17-21.
Naponta: 13.00-tól 17.00 óráig

Programja: Szent István szellemi örökségéhez kapcsolódó 
kulturális, történelmi és társadalmi érdekek megismerése. Az 
olvasótábor 8-10 éves diákok számára teremt hasznos 5 napos 
nyári elfoglaltságot. A gondolkodást serkentő előadások mel

lett, vetélkedőkre, kirándulásra és képességfejlesztő 
alkalmakra is sor kerül (gyékényszőnyeg készítés, gyöngy- 

himzés, üvegfestés).
A tábor az Aszód Ifjúságért Alapítvány támogatását 

élvezi, a részvétel ingyenes.
Tájékoztatás és jelentkezési lapok a Könyvtárban.

Jelentkezési határidó': 1996. június 01.

Sáhóné Bordás Éva
könyvtárvezető
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KED VÉS ÉDESANYÁK! /  SÓVÁRI JÓZSEF /
_A» Tisztelettel és szeretettel köszöntjük
1 •  ) Önöket Anyák Napján. Kívánjuk, hogy villanyszerelő mester /^

Isten áldása kísérje életüket, önfeláldozó
1% ) szeretetük nyerjen jutalmat gyermekeik és f  ✓  Épület villanyszerelés, *

unokáik boldogságában is. riasztóberendezések telepítése, szerelése,

M agyar D em okrata Fórum ✓  érintésvédelmi mérés,
A szódi Szervezete hibaelhárítás!

- Közületek és lakosság részére egyaránt!

KEDVES BALLAGÓ ✓  Elosztószekrények előszerelését megren-

tAr DIÁKOK! delésre vállalom.

f >. „A gyermek-emlék tán mosolyra kelt, Telephely:
. O l  De megnyugszunk benne: szép volt s 2170  Aszód, Madách tér 13.

letelt”
(Arany László)

Közelgő érettségitekhez és felvételi vizsgáitokhoz, 
egész jövendő életetekhez jó  szerencsét 

és sok sikert kíván a

M agyar Dem okrata Fórum  

A szódi Szervezete

Magyar Demokrata Fórum Aszódi 
Szervezete

„ÖRÖKSÉG”
címmel irodalmi pályázatot hirdet. 

Műfaja vers vagy novella, legfeljebb hat oldal 
terjedelemben, témája a magyar történelem 

az Árpád-kor végéig (1301).
A jeligés pályázatokat korhatár nélkül váijuk 

1996. október 1-ig.
Az 1-3. helyezettek könyvjutalomban részesülnek. 

A pályázat eredményét az Aszódi Tükör novemberi 
számában tesszük közzé.

A pályázatokat Hőnigné Zádor Éva 2170 Aszód, 
Rákóczi u. 55. címen kérjük leadni. 
Mindenkinek jó  munkát kívánunk!

Aszód város Tüdőbeteggondozó Intézet vezető  

főorvosa értesíti a lakosságot, hogy 

1996. május 13-tól június 20-ig

KÖTELEZŐ
TÜDŐSZŰRÉST

tartanak.

Hétfői napokon 12-17 óráig, 

kedd, szerda, csütörtöki napokon 8 -12  óráig. 

Pénteken szűrés nincs!!!

Kérjük a lakosságot, hogy a saját érdekükben 
jelenjenek meg a szűrésen!

ÍRÓ-, SZÁMOLÓGÉPEK, 
PÉNZTÁRGÉPEK

Javítása, forgalmazása húszéves szervízmúlttal 
Kiss Károly IRODAGÉP BT 

2170 ASZÓD, VÖRÖSMARTY U. 1/A 
TEL.: ASZÓD 424, vagy 06-30-489-020

T A P É T A  V Á S Á R

EGESZ EVBEN OLCSÓ ÁR, 
NAGY VÁLASZTÉK!

- sima és habosított, mintás ás szövetmintás,

á
 fűrészporos és mennyezet tapéták, P

- Hungarocell mennyezet elemek, ( )

-Poszterek nagy választékban. I m i

Valamint a tapétázáshoz szükséges eszközök 
- ragasztók - segédanyagok

- Festéshez - mázoláshoz porfestékek, színezők 

- Diszperzit - Héra
Lábazat- és homlokzatfestékek, ecsetek, meszelők,

- Alapozók - Zománcok - Lakkok
Higítók, Xiladekor, Szileton - Padlopon - fehércement PVC 

szegők és ragasztók.

E ze n  k ív ü l  m é g  s o k  m in d e n t  m e g ta lá l,  

h a  e ljö n  és  n á lu n k  v á s á ro l!

ASZÓD LAKÓTELEPI FESTÉK - TAPÉTABOLT

NYITVA TARTÁS: Hétfőtől-péntekig 6 - 18-ig, 
szombaton: 6 -1 2 .0 0  óráig

A NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK TAGJAI RÉSZÉRE 
10% KEDVEZMÉNY!
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Magyar Posta
Magyar Posta 

Budapest-vidéki 
Postaigazgatóság 

A S Z Ó D  P O S T A
P o s t a  S h o p

NYITVA TARTÁS

Hétfő től-péntekig 
8-12.00, 13-16.00 
Szombat 8-12.00

NYITVATARTÁSI RENDJE

Minden hónap 1. és 2. hétfőjén 8-17.00

Pénztár: 8-16.00

16.30- 17.00

Minden további hétfon 8-16.00

Pénztár: 8-15.00

15.30- 16.00

Kedd-péntek 8-16.00

Pénztár: 8-15.00

15.30-16.00

A Posta Shop kínálatából:
Zenélő rózsa 286.- Ft
Sooters színes negatív film 299.- Ft
Illatosító 1/41 299.- Ft

1 lit 599.- Ft
Páramentesítő 599.- Ft
Videókazetta 195’ 580 - Ft

240’ 670.- Ft
Hangkazetta C-60’ 130.- Ft

C-90’ 160.-Ft
Rajzfilmslágerek 680.- Ft

A Posta Shop és a Providencia Biztosító Társaság 
postánál forgalmazott biztosításával várjuk 

Tisztelt Ügyfeleinket, Vásárlóinkat!

Kvaka István postavezetö

ti

Kazinczy verseny a Csengey Iskolában

A Magyar Nyelvet ünnepelték Aszódon
A legszürkébbnak tűnő eseményt is ünneppé lehet 

varázsolni, ha azok, akik a rendezésre vállalkoznak, 
meggyőződésük szerint igaz ügyet szolgálnak. így 
történt ez Aszódon, ahol az elmúlt szombaton réndez- 
ték meg a Szép magyar beszéd, illetve az Országos 
Kazinczy Verseny területi fordulóját.

M agyar Mihályné igazgatóhelyettes, Visy Györgyné 

magyar szakos munkaközösség vezető és kollégáik 
nagyon készültek erre a napra. Abból indultak ki, 
hogy a nyelv nem bogarászó tudósok magánügye, ha
nem az igaz gondolat közlésének, a tanításnak és a ta
nulásnak, a közösségi érintkezésnek mindennapos 
eszköze. Ezért érezték kitüntetésnek, hogy házigazdái 
lehettek az eseménynek.

A két vetélkedő korcsoportba -  az 5-6., valamint a 
7-8. osztályosok korcsoportjába -  Bag, Gödöllő, 
Iklad, Pécel, Isaszeg, Domony, Kartal, Kistarcsa, s a 
vendéglátó Aszód iskoláiból összesen 49 tanuló je
lentkezett. A verseny két fordulóban zajlott. A tanu
lóknak első feladatként egy szabadon választott isme
retközlő, legfeljebb 20 soros prózai szöveget kellett 
elmondaniuk. Majd az első korcsoportosok Illyés 
Gyula, a 13-14 évesek Bárczi Géza gazdag nyelvé
szeti írásaiból összeállított szöveg gyűjteményt olvas
tak fel, melyet a helyszínen kaptak.

Az I. számú zsűri elnöke Mikus Katalin kollégiumi 
igazgató, a II számúé Péter Sándorné tanárnő volt. A 
munkában részt vettek az aszódi Teátrum Színpad 
tagjai: Aranyos Péter, Barabás Tamás, László Ferenc

és M agyar Zoltán. Az I. kategóriában Barta Dóra  
(Gödöllő, Petőfi), Laukó Renáta (Aszód, Csengey), 
Répási Kitti (Isaszeg, Klapka) és Kolonnay Szabina 

(Pécel, Damjanich) jutottak tovább. A II kategória 
rangsora így alakult: Ladócsy Petra (Aszód, Gimná
zium), Szita Dóra  (Kistarcsa, Kölcsey) és M icskó 

Hajnalka (Gödöllő, Damjanich). A zsűri különdíját -  
a nagymamák tájnyelvi tisztaságának megőrzéséért *  

és tolmácsolásáért Braun Anikó ikladi általános isko
lás vehette át.

A vetélkedő szervezői: Kom ám é Gerőcs Edit igaz
gató, Barlai Edit igazgató-helyettes, Balogh László- 

né, Duzs Márta, Juhászné Bánhidi Paula, Kalina Já
nosáé, K orpás Lászlóné, B aranyi M árta, Lakatos 

Csilla pedagógusok, Kiss Jánosné iskolatitkár, Kiss 

Krisztián, Kiss Hajnalka, Such Ágnes, Strausz Haj
nalka, Urbán János, Bagyin Anita, Gyebnár Tímea, 
valamint Visy Dea.

A  rendezvény tám ogatói:

-  Első Pesti Hengermalom Rt.
Aszódi Malom - Grandelisz László

-  Bozsoki Katalin kiskereskedő
-  Trink-duó Kft. Laukó József
-  Agócs Istvánná Serventa
-  Visy György OKTAKft.
-  Maródi Rozália
-  Aszódi Önkormányzat

F. M.
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MILLECENTENARIUMI
RENDEZVÉNYEINK

9. (csütörtök) 17.30

23. (csütörtök) 17.30

24. (péntek) 14.00

17.00

Városháza nagyterme: 
Régmúlt idők emlékezete 
(régészeti előadássorozat 
2. előadása)
RÓMAI KORI 
RÉGÉSZETI LELETEK 
ÉSZAK-PEST 
MEGYÉBEN 
Előadó: dr. Kulcsár 
Valéria, régész, az aszódi 
Petőfi Múzeum 
munkatársa

Kastély díszterme 
az Aszódi Állami 
Zeneiskola tanárainak és 
növendékeinek hang
versenye

Helyőrségi Klub 
nagyterme 
MONDAMONDÓ 
VERSENY 
Petőfi Múzeum galéria 
ILYENNEK KÉPZELEM 
VÁROSOMAT 
(A meghirdetett rajzpá
lyázatra beérkezett 
pályaművekből időszaki 
kiállítás.)

OTP
Országos Takarékpénztár 
és Kereskedelmi Bank Rt.
Pest Megyei Igazgatóság 

Aszódi Fiók
Aszód, Kossuth L. u. 42-46,

Tel.: 06-60/341-995; 76, Fax 133

N Y ITV A  TARTÁS:

hétfőtől csütörtökig: 7.45-15 óráig 
pénteken: 7.30-13 óráig 
Ebédidő: 12.35-13 óráig

AZ ALÁBBI SZOLGÁLTATÁSOKKAL 
ÁLLUNK TISZTE IT ÜGYFELEINK 

RENDELKEZÉSÉRE:

-  lakossági-vállalkozói hitelügyintézés

-  lakossági betét, lakossági 
folyószámla-vezetés

-  ATM-EC/MC ügyfélkártya

-  vállalkozói számla kezelés

-  értékpapír-kötvény forgalmazás

-  OTP garanciabiztosító 
szolgáltatásai

ÓI D
B A N K

ÓI D
B A N K

Lafetefl^i fáráiuíuCás
Városi nyugdíjas klubunk buszkirándulást szerve

zett Lakitelekre, a Népfőiskola megtekintésére. A mi 
klubunk is kapott abból a támogatásból, amelyet a 
Lakitelek Alapítvány juttatott az elmúlt években kü
lönböző közösségeknek, egyesületeknek, egyházköz
ségeknek, táborok, tanfolyamok, képzések, régészeti 
ásatások és tanulmányok támogatására.

Egyik munkatársuk, Lévai Judit, oktatási vezető fo
gadott bennünket és ismertette tevékenységünket. 
Megpróbálom röviden leírni a hallottakat.

Lezsák Sándor, mint pedagógus dolgozott Lakitel
ken. 1991-ben hozta létre az alapítványt feleségével 
együtt. Kezdeményezése sok támogatóra talált kül
földön is. így indulhatott el az építkezés. A Lakiteleki 
Népfőiskola épületegyüttesében mindenütt ragyogó

tisztaság uralkodik. Sehol semmi hivalkodó, minden 
szolid és praktikusan berendezett. Lezsák Sándor sze
mélye garancia itt mindenre. Munkatársai is igaz ma
gyar gondolkodású és áldozatkész emberek. Ha jól 
emlékszem, nyolcvanan dolgoznak az intézményben.

Az alapítványnak nincs vagyona, nem kap állami 
támogatást. Hazai és külföldi támogatásokból és saját 
vállalkozásaik nyereségeiből tartják fenn magukat. A 
hagyományos népfőiskolái oktatás és ellátás költsé
geinek nagyobb részét a vendégforgalom nyereségé
ből és bankok céltámogatásaiból fedezik. Fő céljuk a 
fiatalokkal való foglalkozás, lehetőség biztosítása ta
nulmányok folytatására kedvező áron, az alapítvány 
támogatásával. Van itt számítógépes képzés, gépírás, 
gazdaképző, menedzserképzés. De vállalkozói isme
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retek, különböző szaktanfolyamok is zajlanak. Az öt 
kollégiumban közel 300 hallgató vesz részt az egyes 
tanfolyamokon. Rövidesen bevezetik a japán nyelv 
oktatását is. A nyolchónapos képzéssel középfokú 
nyelvvizsgára készítik fel a jelölteket.

A vendégházban 36 szoba, biliárdterem, fodrászat, 
kondicionáló terem várja a vendégeket. Az étterem 
tájjellegű ételeket kínál a vendégeknek. Az udvaron 
sportpályák szolgálják a hallgatók aktív pihenését.

A tanfolyamokra előre kell bejelentkezni. Tulajdon
képpen minden jellegű tanfolyamot, képzést beindíta
nak, ha van kellő számú érdeklődő. Miután télen ke
vesebb a hallgató, szállást tudnak biztosítani vendé
geknek, turistáknak. (5 nap reggelivel diákoknak és 
nyugdíjasoknak mindössze 3200 Ft.) A környék cso
dálatos. A Tisza parton sétálni kellemes időtöltés, de 
fürödni és horgászni is lehet.

Lakitelek községben is lezajlott a földek privatizá
lása. A község összefogott és nem engedte, hogy bár
ki megvehesse és ott olyan tevékenységbe fogjon, 
ami nem illik a környezetbe, vagy nem találkozik a 
község elképzeléseivel. A község vette meg a bejárat
tól jobbra eső hatalmas területet és vételi áron átadták 
a népfőiskola részére. Terveik szerint ezen a területen 
üdülő övezetet alakítanak ki, ahol olcsó szállást és ét

kezést biztosítanak a turistáknak.
A népfőiskola valamennyi munkatársának kívánunk 

további sikereket, erőt és egészséget, hogy még soká
ig szolgálhassanak e nemes ügynek.

Mindezeket leírva szeretnék még megemlíteni egy 
nemrégiben hallott nyilatkozatot. Egy vezető beosztá
sú zsidó rabbi sértő kijelentést tett ránk, magyarokra. 
Bárki olvashatta, hallhatta. Azt mondta, hogy a ma
gyarok nélkülük nem mentek volna semmire. Miránk 
csak a csikó, a gulyás és a bőgatya a jellemző. Távol 
álljon tőlem, hogy a leírtakkal bárkit is megsértsek, 
mindenesetre az ilyen kijelentések sértik az ember 
önérzetét. Az elmúlt századok során bőven akadtak 
kiváló magyar személyiségek, tudósok és politiku
sok. Lakitelek léte is ezt bizonyítja. De remélhetjük, 
hogy sokat szenvedett hazánkban minden itt élő a köz 
javáért dolgozik, békességben, a jövő nemzedékéért, 
jövőnkért.

A Lakitelek Alapítvány címe:
Lakitelek, Pf. 40 
Tel.: 76/342-182

H. Zsem berovszki Erzsébet 
nyugdíjas

Népfőiskola A lapítvány
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