
ASZÓD VÁROS HAVILAPJA

ÜN N EPI M EGEM LÉKEZÉS

1997 . március 15-én d élelő tt 9  órakor
a 48-as emlékmű előtt

Ü n n e p i m űso rra l és koszorúzással 
em lékezünk az 1848-as fo rra d a lo m  

é v fo rd u ló já ra  (a  m ű s o r t  ö ssze á llíto tta  

a 2 . sz. Á lta lá n o s  Is k o la )

Nemzeti Ünnepünk előestéjének programja: 
Péntek 18 órától: Gyülekező a Petőfi Múzeum előtt 

18.30: Ladócsy László festőművész 
kiállításának megnyitója a Múzeum Galériájában 

19.00 : Gyertyás felvonulás keretében 
az emlékhelyek felkeresése, koszorúzás 

(Útvonal: Petőfi Múzeum - Szabadság tér - 
Petőfi ház - 48-as Emlékmű - Petőfi Gimnázium)

N em zeti ünnepünk valamennyi esem ényére 
tisz te le tte l várjuk városunk lakosságá t!

Aszód város Önkormányzata 
Bagyin József 
polgármester

K Ö ZM E G H A LLG A TÁ S

Aszód város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

KÖZMEGHALLGATÁST tart

1997. m árcius 21-én. pénteken  
18 órakor

a Csengey Gusztáv Általános Iskola aulájában. 
A közmeghallgatásra tisztelettel 
meghívom városunk polgárait!

V

Bagyin József
polgármester

K Ö S Z Ö N E T  A N Ő K N E K .
Köszönet neked, aki megszültél. És neked, aki a feleségem voltál. És neked, te harmadik, tizedik, ezre
dik, aki adtál egy mosolyt, gyöngédséget, egy meleg pillantást, az utcán, elmenőben, vigasztaltál, mikor 

magányos voltam, elringattál, mikor a haláltól féltem. Köszönet neked, mert szőke voltál. És neked, 
mert fehér voltál. És neked, mert a kezed szép volt. És neked, mert ostoba és jó voltál. És neked, mert 
okos és jókedvű voltál.-És neked, mert türelmes és nagylelkű voltál. És neked, mert betakartad hajad
dal arcomat, mikor megbuktam és rejtőzni akartam a világ elől, s neked, mert tested meleget adott tes
temnek, mikor fáztam az élet magányában. És neked, mert gyermeket szültél nekem. És neked, mert 
lefogod majd puha ujjakkal a szemem. És neked, mert kenyeret és bort adtál, mikor éhes és szomjas 
voltam. És neked, mert testedből a gyönyör sugárzott. És köszönet neked, mert testednek olyan illata 

volt, mint a földnek az élet elején. Köszönet a nőknek, köszönet.

_______________________________________________________(Márai Sándor: A nőkről) (

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves hölgy olvasónknak !
Az Aszódi Tükör szerkesztősége.
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Változások az Aszódi Tükör szerkesztésében

Kedves o lvasóink!

A IX. évfolyamához érkezett az újság, Aszód város 
havilapja. Ezalatt a kilenc év alatt elég sok változás tör
tént.

- Megszűnt a tanácsrendszer, leváltak a társközsé
gek, kiürült a szovjet (orosz) laktanya, két választáson is 
túl vagyunk, városi rangot kaptunk, gázzal fűtünk, már 
telefonunk is va n !

A cél azonban amit annak idején kitűztünk, nem válto
zott az elmúlt évek alatt sem.

Aszódi Tükör!
A tükör tulajdonképpen egy eszköz, amiben láthatod 

önmagad, vagy jelen esetben városodat, ha akarod.
Az első példányok a Művelődési Ház kiadványaként 

jelentek meg 8-12 oldalon, költségeit is a Művelődési 
Ház fedezte.

Asztalos Tamás szerkesztésében minőségi változá
son ment át a lap, terjedelmében is, és lényegében ek
kor vált a város lapjává.

A kiadó személye és a nyomda is változott, Gerlachné 
Erzsébet szolgálatot vállalt, amikor ezt a feladatot elvál
lalta és évek óta önköltségi áron nyomtatja és kiadja a 
lapot.

1995. januárjában visszafúrtam magam a laphoz, egy 
mb. megnevezésű kiskapuval. Most már el merem mon
dani, hogy az első hónapban nem bíztam a folyamatos
ságban. De a könyvtár dolgozói vállalták az olvasókkal, 
előfizetőkkel, hirdetőkkel való kapcsolattartást. Gál Tibor 
pedig összehozta az első példányt, aztán jött a többi.

Egy hagyományt ugyan megőriztünk az első szám 
óta, lapzártakor még nincs egyetlen valamirevaló cikk 
sem, de aztán valahogy összeáll az anyag.

Most új fejezethez érkeztünk, végre jelentkezett az if
júság is az olvasószerkesztő, Gyárfás Zsuzsa szemé
lyében. A könyvtár is nagyobb részt vállalt és a szer
kesztőség helye januártól már a Városi Könyvtár.

így a Tükör szerkesztése szervezettebbé válik.
A következőkben a lapot az olvasószerkesztő állítja 

össze, egyben ő az újság riportere. A hivatali önkor
mányzati anyagot Gál Tibor írja továbbra is, Búzás Mari
kától meg olyan cikkeket várunk amit csak ős aszódi 
tud megírni.

Kívánjunk sok sikert Gyárfás Zsuzsának, aki néhány 
sorban bemutatkozik Önöknek.

Dinnyés László
mb. szerkesztő

Érdekelt , érdekel az újságírás : gyermekkoromban a 
marosvásárhelyi rádiónál riporterként majd később mű
sorvezető-bemondóként ismerhettem meg a rádiós 
munkát. Magyarországra településünk után 1991-ben 
elvégeztem a Magyar Rádió által indított riporteri tanfo
lyamot, fél évig a mohácsi lapnak voltam az újságírója.

A Tükör helyi lap, helyi hírekkel, érdekességekkel - 
fontosnak tartom, hogy lehetőség szerint mindenre kiter
jedjen tartalma, átfogó legyen, Aszód életét egészében 
próbálja bemutatni, megörökíteni a helytörténet szem
pontjából is fontos eseményeket. Ugyanakkor ez az új
ság az aszódiak “szószólója” is, hiszen az Önök írásai, 
észrevételei helyet kaptak-kapnak a lapban. Fontosnak 
tartom a pontos megjelenést, a folyamatosságot. Úgy 
gondolom, hogy ez is egy fórum lehet arra, hogy megis
merjük egymást, megismerjük azokat az embereket a ”̂  
velük készített riportokon keresztül, akik életünkben 
részt vesznek. Szeretném, ha állandó rovatokat indíthat
nánk : ehhez sok munkára, de főleg emberre van szük
ségünk.

Ötleteiket, írásaikat, kritikájukat várom, valamint azok 
jelentkezését is, akik szívesen közreműködnének a 
szerkesztőség munkájában !

Tisztelettel:

Gyárfás Zsuzsa
az Aszódi Tükör olvasószerkesztője 

l------------------------------------------------------------------------------- 1

Emléksorok
I Megint, szegényebb lett a világ

Hrabal úr, kilépett 
Pedig nem szabadna a madarak 

I után
Ágaskodnia senkinek

Ide-oda röpködnek, felelőtlenek 
ablakpárkányokon szeretkeznek,

I lepiszkolnak szobrokat, emlékműveket
Egyébként meg semmi közünk sincs hozzájuk

Az Istenéi ők, etesse őket 
ahogy írva van ...

I Nekünk ; háziállataink vannak !

E
rdélyben születtem - Marosvásárhelyen - , érett
ségi után települtem ki Magyarországra, először 
Mohácson éltem 4 évig, 1994-től élek és dolgo

zom Aszódon. A kollégiumban nevelőtanárként, a Váro
si Könyvtárban számítógépkezelő könyvtárosként dol
gozom, mindezek mellett pedig levelező tagozaton ta
nulok az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán.

Tyutyika a nagynéninél 
az udvarban, meg a pit-bull 
akit sikerült már majdnem 
emberré aljasítanunk
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Nemzeti 
ünnepünk 

Március 15.
“Ha nem születtem volna is magyarnak 
E néphez állanék ezennel én 
Mert elhagyott, mert a legelhagyatottabb 
Minden népek közt e föld kerekén.”

Feltartóztathatatlanul jön a tavasz. És hozza ma
gával nemzeti történelmünk egyik mámoros napjá- 

_  nak emlékét, március idusát. A  reménynek, a sza- 
^ b a d s á g  ígéretének fiatalos hitű ünnepét.

Ma ebben a “békés” korban fe je t hajtunk 1848 
hősei e lőtt. Petőfire, Vasvárira, Jókaira em léke
zünk, meg a névtelen fiatalok ezreire, a márciusi if- 
jakra.

Nem ünneprontásnak szánom, de ezen a napon 
vissza kell idézni a közelmúlt márciusi megemléke

zéseit is.
Nemzeti ünnepünk a most élő nemzedékek nagy 

része számára nem is olyan régi ünnep. (Más ün
nepeink voltak.) Sokáig munkanap volt március 15- 
e, hivatalos megemlékezésekkel és “egyebekkel”.

Fodor András költőt idézem: Napló II. kötet 35. oldal:
“Dolgom van a Vörösmarty téren, oda megyek 

az Alpári Gyula utcából. Az utcán mindenfelé ko- 
kárdás ifjakkal találkozom, miközben a kereszt
fá k n á l legalább négy rendőr lóbálja gumibotját. 

^ « H a  tízné l többet ta lá lnak  - m ondja az egyik  
^ jó lé r te s ü lt fiú - szétaprózgatják őket.» íme, a nem

zeti ünnep módozata: teljes készültség mindenfelé 
az ünnepelni vágyók ellen. A gimnazistákat este 
hatig bent tartják az épületben, a szülőknek kell ér
tük menni. Ennyi kokárdát életemben sem láttam, 
mint most a Múzeum körúton. Bent az oszlopok 
előtt is URH-s készültség. Használat után rögvest 
bontják az emelvényt, ahonnan Kállai szónokolt. 
Szégyenletes, de ugyan ki szégyellje magát?”

Ennyit a közelmúltról...
Azóta “önhibánkon” kívül ránk virradt a szabad

ság, a demokrácia, meg az európaiság, stb. meg 
még egypár stb.

S ma, azonkívül hogy nincsenek “ lánchídi” csa
ták - nem sok minden változott.

- Kitesszük a kokárdát, a gyerekek az iskolában 
részt vesznek a megemlékezésen, mi elmegyünk 
az ünnepségre, nem vagyunk túl sokan. Aszódon 
sem, de máshol sem.

Budapesten talán nagyobb a részvételi arány, de 
ez meg más történet.

Pesten már elkezdődött a vita, hogy kié is a Hő
sök tere, meg, hogy kié is ez az ünnep?

Kevés szó esik arról, hogy jó  lenne, ha m ind
annyiunké lenne, s legalább nemzeti megemléke
zéseinken, ünnepeinken egy kicsit jobban megér
tenénk egymást.

Nem lehet a hazát úgy szere tn i, hogy “Haza” 
alatt valami elvontat, magasztosai értünk, és elfe
lejtkezünk lakóiról.

Jómagam nem a részt vevők nagyobb tömegét 
hiányolom, meg a Talpra magyar-t fortissimóban...

A szívet hiányolom, az érzelmeket, meg az ön
v izsgá la to t. Jól sá fárkodunk-e  a szabadsággal, 
mely az ölünkbe hullott.

Van egy hozzám  nagyon köze l á lló  tö rténés  
1848 napjairól.

Kossuth beszédet mond Szögedébe, de az is le
het, hogy a ceglédi piacon... Akkoriban nem volt még 
hangosítás, az volt az igazi jó  szónok, akinek érces 
hangja volt. Kossuthnál nem is volt e téren hiba. De 
a tömeg nagy volt, és a hátrább állókhoz nemigen 
jutott el még egy foszlány sem a beszédből.

A leghátsóbb sorban egy idősebb atyafi mégis 
lelkesen é ljenzett és könnyezett is a m eghatott
ságtól. Rá is szóltak. Nagyokosokban (reálpolitiku
sokban) akkor sem volt hiány.

- Báttya, maga nem is hallott semmit, mit tapsol, 
kit tapsol?

- NEM HALLANI, ÉRÖZNI KÖLLAZT !

Tetszenek érteni, érözni kell, m ert azért most 
sem minden veri bjutiful Hungáriában.

DL



4 ASZÓDI

Önkormányzati hírek
Városunk képviselő-testülete 1997. január 29-én 

tartotta soron következő ülését.
A képviselők első napirendként megvitatták váro

sunk 1997. évi költségvetését. A testület a költségve
tést 338.874.000 Ft-tal, 45.979.000-Ft hiány mellett 
elfogadta. A hiányt az önhibáján kívül hátrányos hely
zetben lévő forráshiányos önkormányzatok számára 
kiírt pályázat benyújtásával kezeli az önkormányzat. 
(Városunk költségvetése teljes terjedelemben olvas
ható az újságban!)

A testület az ülés további részében megtárgyalta a 
lakossági, valamint közület háztartási hulladék szállí
tási díjainak rendezéséről szóló előterjesztést.

Az előző testületi ülésen átdolgozásra visszaadott 
anyag kiegészítése részletesen tartalmazza a hulla
dék-kezelés bevételeit és kiadásait, a tevékenység
hez kapcsolódó valamennyi járulékos költséget. Ezek 
alapján döntött a testület az egyes helyi közszolgálta
tások kötelező igénybevételéről szóló rendeletének 
módosításáról. A módosítás alapján a szemétszállí
tás és kezelés díja 1997-ben: 1120-Ft/háztartás.

Flarmadik napirendként megvitatták a testület tagjai 
a Polgármesteri Hivatal elmúlt évi munkájáról szóló 
beszámolót. A jegyző által összeállított 20 oldalas 
anyag részletesen bemutatja a hivatal sokrétű tevé
kenységét. A képviselők hangsúlyozták, hogy a szá
mítógépek és egyéb technikai eszközök használata 
javította a munka hatékonyságát, a dokumentumok, 
hivatali anyagok formai megjelenítését. A testület a 
beszámolót elfogadta.

Döntött a testület a város tulajdonában lévő egyes 
ingatlanok értékesítéséről. A meghirdetett ingatlanok 
listája és irányára az Aszódi Tükör februári számá
ban már megjelent. Az ingatlanokat az 1995. évi 
megállapított ár 30%-al megnövelt összegen hirdetik 
meg.

A képviselők tudomásul vették a LASAVIONIT BT. 
ügyvezetőjének kérelmét egyes ingatlanok megvá
sárlására. Miután az eladandó ingatlanokat meghir
detik, így a kérelmező is pályázatának benyújtásával 
érvényesítheti vételi szándékát az adott ingatlanokra.

A testületi tagok döntöttek a Podmaniczky utcában 
tervezett csapadékvíz-elvezető csatorna építéséről 
az alábbiak szerint:

- Az egyszerűbb, biztonságosabb vízelvezetés ér
dekében a Podmaniczky utca folytatásaként a víz- 
elvezetés a Breda patakba történik.

- A kivitelezéshez szükséges egy érintett telek bel
területbe vonása és a Podmaniczky utca folytatá
saként egy út kialakítása a nyílt csapadékvíz-elve
zető árok számára.

- A kivitelezési munkákat az Evangélikus Egyház fi
nanszírozza. Az önkormányzat ennek fejében 2 millió

Ft értékben természetben építési ingatlant biztosit.
A testület határozott a gáz közműfejlesztés 1997. 

évi összegéről. Ennek értelmében a közműfejlesztés 
díja erre az évre : 60.000-Ft. A testület engedélyezi a 
díj egy év alatti, 3 egyenlő részletben történő megfi
zetését. A hivatal - a testületi döntés értelmében - a 
gázközműre való csatlakozásról szóló igazolást a tel
jes összeg befizetése után adja ki.

A testület a továbbiakban meghallgatta a polgár- 
mester jelentését a lejárt határidejű határozatokról és 
a két ülés között tett intézkedésekről. Ezt követően 
közérdekű bejelentések és javaslatok hangzottak el.

A további napirendek tárgyalása zárt ülés kereté-

A képviselő-testület soron következő ülését 1997. 
február 12-én tartotta, amelyen az alábbi főbb napi
rendeket tárgyalta és határozatokat hozta:

1. A testület - az AMEDIK Orvosszövetkezet veze
tőjének jelenlétében - tárgyalt a szövetkezet beadvá
nyáról, amely a hétvégi és munkaszüneti napokon 
tartott összevont orvosi ügyelet módosítását tartal
mazza. A beadvány szerint a korábban a Baross ut
cai Szakorvosi Rendelőintézetben tartott ügyelet he
lyett a Kossuth u. 84. sz. alatti háziorvosi rendelőben 
lesz a hétvégi ügyelet, immár csak Aszód, Domony 
és Iklad települések számára. A testület hozzájárul a 
hétvégi összevont orvosi ügyelet költségeihez a tele
pülés lélekszámúnak arányában. A testület a határo
zatában leszögezte, hogy a hozzájárulás a két érin
tett szomszéd település önkormányzatainak nyilatko
zatával válik érvényessé, illetve a tételes költségve
tés kimunkálása után lehet csak a tényleges önkor-, 
mányzati támogatás mértékét megállapítani.

A képviselők a továbbiakban elfogadták az önkor
mányzat hároméves gördülő tervéről szóló rendele
tet, valamint az 1996. évi pénzmaradvány előzetes 
felosztásáról szóló előterjesztést.

A testület határozott a behajthatatlan követelések 
rendezéséről. A volt költségvetési üzem vevői tarto
zása mintegy 6,3 millió Ft, a Regionális Víz- és Csa
tornamű Társulattól átvett aszódi lakosok érdekeltsé
gi hozzájárulás-tartozása 100.000,-Ft. Fent nevezett 
összegeket kivezetik a város mérlegadatai közül.

A képviselők határozatban nyilvánították ki a város 
igényét a volt szovjet laktanya el nem adott ingatlan
jaira. A jelenleg az ÁPV RT. vagyonkezelésében lévő 
ingatlanokat szociál-, ifjúság- és foglalkozáspolitikai, 
valamint iparfejlesztési célokra kéri - térítésmentesen 
- a város tulajdonába. A tulajdonba kerüléssel és bir
tokbavétellel kapcsolatos költségek az önkormányza
tot terhelik.

A testület tagjai döntöttek a továbbiakban a Kos-
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suth u. 1. sz. alatti bérlemény bérleti jogának pályáz
tatásáról. A pályázat az Aszódi Tükörben je len ik 
meg. A pályázatok leadási határideje a megjelenéstől 
számított 2 hét. Az önkormányzat a pályázatot e l
nyert vállalkozóval külön megállapodást köt az ingat
lan portálfelújításáról.

Ugyancsak meghirdeti az önkormányzat a Szabad
ság tér 5. sz. alatti - volt szabászat - bérleti jogát, 
ideiglenes jelleggel. A pályázatok leadási határideje 
az Aszódi Tükörben való megjelenést követő 2 hét.

A képviselő-testület a Kossuth u. 3. sz. alatti bérle
mény bérleti jogát ideiglenes jelleggel Papp Lászlóné 
részére (Gyógyászati segédeszközök boltja) kiutalja. 
A kiutalás azért vált lehetővé, mert a korábbi bérlő 
bérleti jogát visszaadta az önkormányzatnak.

A testület a Falujárók útja 5. sz. alatti bérleményt 
(fogorvosi rendelő) felajánlja a bérlő részére megvé
telre. Amennyiben a bérlő nem kíván élni vásárlási 

^ jo g á v a l,  az önkormányzat a felújítási munkákból csak 
a jogszabályokból következő, bérbe adót terhelő 
munkák költségét vállalja át.

A testület engedélyezte, hogy vásári napokon a 
WIBO CINEMA GMK. a vásártér elkülönített részén 
használt autók eladását bonyolítsa. A közterü le t
használat mértékét a 6/1994. (VII.26) ÖR.sz. rendelet 
alapján határozzák meg.

A továbbiakban a képviselők meghallgatták a pol
gármester jelentését a lejárt határidejű határozatokról 
és a két ülés között tett intézkedésekről.

(Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az ülések jegyző
könyvei teljes terjedelemben olvashatók a Városi 
Könyvtárban.)

GT.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÚJ TELEFONSZÁMAI

Polgármesteri Titkárság 400-497

Jegyző
(K issné Kulybus G izella) 400-002

Aljegyző
(Szabadiné Bartók Katalin) 400-028

Pénzügyi Iroda 

Népjóléti-lakásgazdálkodási

400-052

iroda 400-123

Műszaki iroda 400-019

Ügyfélszolgálat, adócsoport 400-001

Művelődés, közoktatás 400-101

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

az Aszód. Kossuth L. u. 1. 

sz. alatt lévő 48.5 m2-es 

valamint 30 m2-es nem lakás 
célú bérlemény bérleti jogát - 

pályáztatás útján - meghirdeti.

A pályázat leadásának határideje: 

a megjelenéstől számított 
két héten belül.

A pályázat leadásának helve:

Városi Polgármesteri Hivatal 
2170 Aszód, Szabadság tér 9.

ASZÓD VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA

pályázattal meghirdeti az 
Aszód. Szabadság tér 5 . sz. 

alatti nem lakás célú bérleményt, 
ideiglenes hasznosításra, az épület 

értékesítéséig.

A bérlemény alaoterülete: 100 m2.

A pályázat leadásának ideie:
A megjelenéstől számított két héten 

belül.

A pályázat leadásának helve: 
Városi Polgármesteri Hivatal 

2170 Aszód, Szabadság tér 9.

PÁLYÁZATOT HIRDET
Aszód Város Önkormányzata 

a
VÁROSI KÖNYVTÁR 

berendezésének, polcrendszerének 
elkészítésére.

A terveket a Városi Könyvtárban lehet 
megtekinteni.

A pályázatot árajánlattal lehet leadni 
a Polgármesteri Hivatal titkárságán 

(Aszód, Szabadság tér 9) 
vagy a Városi Könyvtárban 

(Aszód, Kossuth u. 8)

A pályázat beérkezésének határideje: 
1997. március 21.
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Tájékoztató az 1997. évi szociális ellátásokról
__________________________________________________________________________________________________ i

A Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997. évi 
költségvetést elfogadta, és a szociális segélyekre, támo
gatásokra, az alábbi költségvetési keretet biztosította :
1. Szociális segélyezésre “rendszeres” 15 fő részére

938.000,-Ft
2. Cukorbetegek támogatására 25 fő részére 100.000,-Ft
3. Közgyógyellátásra 120 fő részére 864.000,-Ft
4. Rendszeres nevelési segély 30 család 1.512.000,-Ft
5. Eseti nevelési segélyezésre 1.500.000,-Ft
6. Gyermekek részére étkezési hozzájárulás

2.800.000,-Ft
7. Rendkívüli szoc. segély 5.500.000,-Ft
8. Ápolási díjak 17 fő részére 2.659.000,-Ft
9. Lakásfenntartási 1.600.000,-Ft
10. Munkanélküliek jöv. pótló támogatása 3.730.000,-Ft
11. Temetési segély 80 fő részére 800.000,-Ft 
Az Önkormányzat a szociális törvények betartására és a 
költségvetésben jóváhagyott összegek törvényes fel- 
használására, az 1/1996 (1-10) számú helyi rendeleté
ben szabályozta a segélyek, támogatások odaítélését.
I. Ápolási díj
Ápolási díj a Szociális törvény 40.par.-44.paragrafusban 
foglaltak alapján folyósítható. Ápolási díj összege - a 44. 
pár. (1) bekezdésében foglalt tartós beteg személy (2 év 
feletti súlyos fogyatékos vagy 18. életévét be nem töltött 
tartós beteg személy) gondozásáért, ápolásáért - nem 
lehet kevesebb a mindenkori minimálbér összegénél. 
Ápolási díj összege a 18. életévét betöltött tartósan be
teg személy gondozásáért nem lehet kevesebb az öreg
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, de nem 
lehet több a mindenkori minimál munkabérnél.

II. Segélyek
Átmeneti segély nyújtható: - pénzben

- természetben egyaránt.
Átmeneti segély állapítható meg annak, akinek elemi 
csapás következtében ingósága oly mértékben pusztult 
el, hogy létfenntartása átmenetileg lehetetlenné vált, 
vagy nagy fokban veszélyeztetett.
- átmeneti segély legmagasabb összege a mindenkori 

nyugdíjminimum
- a természetben nyújtott átmeneti segély összege ma

ximum a mindenkori nyugdíjminimum duplája
Temetési segély.
Temetési segély nyújtható egyéni kérelemre a szoc. tb. 
46. paragrafus alapján:
- készpénz formájában,
- temetési költségek egy részének, vagy egészének át

vállalásával.

A temetési segély összege: 10.000,-Ft
Az önkormányzat az átvállalt köztemetést hamvasztá- 
sos temetkezési formában határozza meg.

Támogatások
Jövedelempótló támogatás
A NB. jövedelempótló támogatásban részesít minden 
munkanélkülit, aki megfelel a szociális törvény 33-37. 
paragrafusaiban meghatározott feltételeknek. 
Lakásfenntartási támogatás
Lakásfenntartási támogatás nyújtható annak a család
nak vagy személynek, akinek:
- önkormányzati tulajdonú bérlakása 60 m2 alapterületet 

nem haladja meg
-kertes családi háza 100 m2 alapterületet nem haladja 

meg
A támogatás konkrét összegét a család jövedelméhez, 
életviteléhez és a családi ház nagyságához igazodva 
kell megállapítani. Lakásfenntartási támogatás adható 
annak a családnak, akinek 1 főre eső jövedelme nem 
haladja meg a mindenkori minimálbér összegét 
Lakásfenntartási támogatást (a Sztv. 38.pár. (4) bek. fi
gyelemmel ) az alábbi esetben biztosít az önkormány
zat.
Közüzemi költségekhez ad hozzájárulást:
1. víz, csatornahasználati díjhoz
2. fűtésdíjhoz (okt. 15- április 15-ig)
3. villanyáram díj rendezéshez
4. lakbér-hozzájárulás
A közüzemi költségek megadása esetén, számla alap
ján átutalással történik a fizetés.
Közgyógyellátás
Közgyógyellátási igazolványra szociálisan jogosult az a 
személy (Sztv. 50.pár. (2) ) akinek gyógyszerköltsége 
olyan magas, hogy az a létfenntartásnak veszélyezteté
se nélkül nem képes elviselni.
- a létfenntartás számítási alapja a minimálbér összege 
Gyermeknevelési támogatás
A gyermeknevelési támogatás havi mértékét (az állami 
támogatáson felül) a képviselő-testület saját pénzügyi 
forrás terhére minden három gyermek feletti kiskorúnál, 
kiskorúként felemeli 1.000,-Ft/hó összeggel.
A NB. kéri a szoc. támogatásra, segélyre jogosult csa
ládokat, személyeket, hogy kérelmük leadása előtt a le
írtakat vegyék figyelembe. Fontosnak tartjuk azt közölni, 
hogy a költségvetésben szereplő összegek csak akkor 
igazak, ha az ÖNK. a hátrányos helyzetű település cí
mén a kért összeget teljes egészében a központi keret
ből megkapja. Ha csak százalékosan, akkor a Ko. sze
replő összegek is csak annak arányában valósak. Az 
NB. e tájékoztatójával mindenki előtt világossá kívánja 
tenni azokat a lehetőségeket, amivel rendelkezik. Szá
mítunk megértésükre

Búzás Pál
NB. elnök

«

Lapzárta: m árc ius  20-án!
Hirdetéseiket, írásaikat az Aszódi Tükör szerkesztőségében adhatják le: 

Városi Könyvtár, Aszód 2170, Kossuth u. 8., Pf. 13, Tel.: 400-042
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A z  o rv o s i ü g y e le t i  r e n d s z e r r ő l

Az egészségbiztosító által az orvosi ügyeleti szolgála
tokra településenként lakosonként, havonta 20,-Ft jut. 
Ebből a pénzből kell működtetni a hétköznapi és mun
kaszüneti felnőtt és gyermek orvosi ügyeleteket. Ez a 
támogatási rendszer kedvező a nagyobb városoknak, 
kedvezőtlen a kis településeknek. Aszód esetében ez 
kb. havi 115.000,-Ft. Ebből kellene a két felnőtt házior
vos, a gyermekorvos ügyeleti munkabérét (16 óra na
ponta + éjszakai pótlék) járulékaival, gépkocsi, üzem
anyag, fűtés, világítás, takarítás, gyógyszer, kötszer 
költségeit fedezni, de ebből kellene adni - csakúgy, mint 
a munkaszüneti napokon működött központi ügyeleti el
látási körébe eső többi településről is - annyi pénzt, 
hogy a központi ügyelet orvosainak, nővéreinek, gépko
csivezetőinek, fűtőknek, takarítóknak a munkabéreit 

^ iz o k  járulékaival, továbbá az aszódi rendelőintézet 
ügyeleti időre eső fűtését, világítását és egyéb dologi ki
adásait fedezze. A január elsejével életbe lépett áremel
kedéseket (villany, gáz, víz, üzemanyag) és a személy
zet indokoltan megnövekedett bérigényét a települések 
ügyeleti fejkvótájának akkora hányada fedezte volna, 
hogy a fentebb részletezett hétköznapi ügyeleti napokra 
egy orvosnak bruttó 300,-Ft maradt volna. Amikor a 
rendelőintézet igazgatója anyagi igényüket írásban kö
zölte a települések önkormányzatával és háziorvosaival, 
a kartali háziorvosok azonnal döntöttek: maguk oldják 
meg Kartal ügyeletét a munkaszüneti napokon. Ez a 
döntés teljesen felborította a központi ügyeletre vonat
kozó - már úgy is csaknem elfogadhatatlan - számítá
sokat, és ki kellett találnunk a megoldást. A rendelke
zésre álló pénz és munkaerő Aszód, Iklad és Domony 
területére szóló állandó telephelyű, összevont ügyelet 
szervezését engedi meg. Nagyobbra vonni az ügyelet 
körét nem lenne célszerű, mert akkor jelentősen megnö
vekedne az az idő, amíg a beteghez eljut az orvos - ez 

^ z a k m a i szempont, szervezési szempont pedig, hogy 
(miután a közeli jövőben valószínűleg dr. Lénárd Mag
dolna domonyi háziorvos is az AMEDIK tagja lesz) az 
AMEDIK vállalta, hogy megszervezi, hogy helyet biztosít 
az új hétvégi ügyeletnek, melynek az AMEDIK nem 
“gazdája”, csak segítője. A hétköznapokon az ügyelet

nem változott. Az aszódi háziorvosok felváltva ügyelnek 
- általában hétfőn és szerdán délutántól másnap délig 
dr. Jólesz József, hétfő délelőtt, kedden és csütörtökön 
délutántól másnap délig dr. Lóska Izabella, pénteken 
délutántól szombat reggelig felváltva, egyikük, vagy má
sikuk - kivéve a szabadságok vagy betegség esetét. A 
hétköznapi ügyeletről az orvosok lakásán, illetve az 
AMEDIK ablakában lehet tájékoztatást találni.

Az új hétvégi és munkaszüneti ügyelet helye az 
AMEDIK rendelője a Kossuth L. u. 84-ben van. Szombat 
reggel 8.00-tól hétfő reggel 7.45-ig kereshető. Az ügye
letet egy orvos biztosítja. Nincs nővér, nincs ügyeleti 
gépkocsi, nincs gépkocsivezető. Ha mégis, akkor csak 
úgy, ha az orvos maga biztosítja. Tehát az orvost sze
mélyesen vagy telefonon lehet hívni, ha az orvos beteg
nél van, erről jól látható tábla tájékoztat a rendelő abla
kában, akkor a beteg nevét, címét és panaszát egy pa
pírra fel lehet írni, és az AMEDIK postaládájába be lehet 
dobni, az orvos visszatértekor azt megnézi. A nagyobb 
biztonság érdekében azonban az orvos kiszálláskor ma
gánál tartja a 06-20-271-171 számú rádiótelefont - mely 
üzenetrögzítővel is ellátott -, azon “munka közben” is el
érhető. Igaz, előfordul, hogy néha nem lesz közvetlen 
kontaktus a hívó és az orvos között, de az orvos nem 
fog “ elveszni” Versegen vagy Bagón, és az aszódi be
teg még így is gyorsabban fog ellátást kapni, mint a köz
ponti ügyelet idején esetleg kapott.

Bagyin József polgármester úr törekvése az, hogy 
ezen az ügyeletén legyen nővér. Ez valóban jó lenne, 
de ez pénz kérdése. Az elképzelések szerint a 48 órás 
szolgálatra kb. 3.000,-Ft nettó bér kellene - kérdés, 
lesz-e aki ennyiért elvállalja - és ez egy évben a járulé
kok miatt kb. 400.000,-Ft-ot igényelne.

Sajnos nem lehet kizárni azt sem, hogy amennyiben 
az ügyeleti fejkvóta nem tart lépést a költségek növeke
désével, újra változni fog a hétvégi ügyelet, mégpedig 
akkor úgynevezett változó telephelyű összevont ügyelet 
lesz ; az aszódi, ikladi és domonyi orvosok ügyelnek ak
kor saját lakásukon a három településen sorban felvált
va. De ne fessük az ördögöt a falra!

dr. Jólesz József

Véaül az orvosi ellátás szemoontiábó! fontos telefonok:

hétköznap munkaszüneti nap

dr. Lóska Izabella 4 0 0 -4 2 6 , 06 -20-271  171 —

dr. Jólesz József 4 0 0 -4 2 9 , 06 -2 0 -2 7 1 -1 7 1 —

dr. Vass Anna 4 0 0 -4 2 7 —

dr. Horváth Anna 4 0 0 -4 4 7 —

hétvégi ügyelet — 4 0 0 -0 3 2 , 0 6 -2 0 -2 7 1 -1 7 1
m entők 4 0 0 -1 3 5 , 104
AM EDIK 4 0 0 -0 3 2 4 0 0 -0 3 2
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Evangélikus Egyház

Vasárnaponként 10.00 és 15.00 
órától istentisztelet.

Szerdánként 17.00 órától bib lia
óra.
18.00 órakor énekkari próba.

Péntekenként 17.00 órától ifjúsági 
óra.

Vasárnaponként 9.00-től vasárna
pi iskola.

***

Római katolikus egyház

Vasárnapi szentmisék reggel 
8.00-kor.
Fiúnevelő Intézetben a vasárnap
ra érvényes szentmise szombaton 
17.30 órakor kezdődik.
Hétköznap:
- hétfő reggel 7.00 órakor
- kedden, szerdán és csütörtökön
17.00 órakor (a téli időszakban)

Ifjúsági hittan
- minden pénteken 18.00 órától a 
plébánián.

A püspökség jelzése szerint ápri
lis 6-án bérmálás lesz.

***

Baptista gyülekezet

Vasárnaponként 10.00 és 16.00 
órakor istentisztelet.
Bibliaóra gyermekeknek vasárna
ponként 10.00 órától az imaház 
kistermében.

Az Aszódi Baptista Gyülekezet 
lelkipásztor beiktatási ünnepélye 

- február 23. -

“Kérve kérlek azért én az Isten előtt és az Úr Jézus Krisztus előtt, ki 
megítéli az élőket és a holtakat, amaz eljövetelekor és az ő országában, 
prédikáljad az igét, rajta légy mind alkalmatos, mind alkalmatlan időben, 
feddődjél, dorgálódjál, intsed az hallgatókat minden szelídséggel és ta
nítással.
Mert lészen oly idő, melyben az igaz tudományt el nem szenvedik, ha
nem az ő tulajdon kévánságok szerint ő magoknak gyűjtenek tanítókat, 
mivelhogy az ő fülök viszketnek. És az igazságtól az ő fülöket elfordít
ják, fordulnak pedig hiábavaló beszédeknek hallgatására.
De te vigyázz mindenekben, szenvedj, az evangélistának munkáját cse- 
lekedjed, az te szolgálatodat bizonyosképpen megbizonyítsad.”

(Pál m ásodik levele Timotheushoz IV. 1-3)

1997. február 23-a a baptista gyülekezet életében fontos dátum: “ré
gi-új” lelkipásztort iktathattak. “Régi”, hiszen M. Kovács László édesapja 
nyugdíjas koráig szolgált, “új” , mert most fia veszi át a stafétabotot.

A lelkipásztor beiktatási ünnepélye Meláth Attila váci lelkipásztor 
imádságával kezdődött, majd a kezdőének után a bevezető szavakat 
hallgathattuk meg. Ez után következett a beiktatás: Meláth Attila lelki- 
pásztor beszédében a fiatal beiktatandó lelkipásztorhoz szólt: feddje, 
bíztassa, intse gyülekezetét teljes türelemmel, mindenben józan legyen, 
a bajokat szenvedje el, végezze az evangélista munkáját, töltse be szol
gálatát. Beszélt hivatása nehézségeiről, azokról a problémákról ame
lyekkel ezután meg kell birkóznia. Tehetsége szerint példaként kell a 
gyülekezet élére állnia.

A közös ének ünnepibbé, bensőségesebbé tette e vasárnap dél
utánt. Huszta Csaba le lk ipásztor szolgálatátadása után Kovácsné 
Blaskó Mariann énekét hallgathattuk meg, majd a jelen lévő környékbeli 
szolgatársak köszöntései következtek. Barátságukat, segítségüket 
hozták el a fiatal lelkipásztornak, azt, ami talán a legértékesebb aján
dék.
Detre János esperes az evangélikus egyház és Buzgán József plébá
nos a katolikus egyház részéről a helyi testvérgyülekezetek nevében kö-^ 
szöntötték M. Kovács László lelkipásztort. Beszéltek az ökumené fon
tosságáról, az együttmunkálkodás jelentőségéről.

Bagyin József a város nevében üdvözölte a stafétabotot édesapjától 
átvevő fiatal lelkipásztort.

M. Kovács László édesapjának néhány szava megható volt: mi lehet 
nagyobb öröm egy apa számára, mint azt látni, hogy fia folytatja azt a 
szolgálatot, melyet ő töltött be valamikor. Nyomdokaiba lépett, ezzel vál
lalva a terheket, gondokat, mindazt ami e hivatással együtt jár.

Az Aszódi Baptista Gyülekezet lelkipásztor beiktatási ünnepélyének 
utolsó mozzanata M. Kovács László székfoglaló beszéde volt.

A fiatal lelkipásztorral 3 héttel ezelőtt találkoztam otthonában. Szerény, 
halkszavú, türelmes embert ismertem meg személyében. Feleségével 
együtt vállalják e nehéz munkát - másodállásban, hisz e mellett mentál
higiénésként dolgoznak és tanulnak. Beteg és egészséges embereken 
próbálnak segíteni, utat mutatni számukra hitükkel, szeretetükkel, bízta
tásukkal. Otthon pedig két kisgyereküket nevelik. Nehéz, de szép hiva
tást választottak mindketten. Kívánok sok erőt, hitet munkájukhoz mind
kettőjüknek !

Gyárfás Zsuzsa
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ELSOSOK BEIRATASA
A Csengey Gusztáv Általános Iskola és a 2 . sz. Általános Iskola igazga
tósága értesíti a szü lőket, hogy az elsősök beiratása mindkét iskolában 
március 20-án 8-16 óráig, március 21-én 8-15  óráig lesz !
A beiratkozáshoz szükséges : szü letési anyakönyvi kivonat, 1 darab 
4x4-es fénykép a diákigazolvány elkészítéséhez, óvodai szakvélemény.

Csengey Gusztáv Ált. Iskola A szód, Csengey u. 30. Tel. : 28-400-044
2. sz. Általános Iskola A szód, Rákóczi u. 6. T e l.: 28-400-431

A Csengey Gusztáv Általános Iskola igazgatósága értesíti az érdeklődő
ket, hogy az iskola zenei tagozatára a felvételi meghallgatás március 
. 10-én, 14-17 óráig lesz az iskola könyvtárában !

h ő t
r

\W

A ISKOLÁBA LÉPÉS ELŐTT
i_________________________________________________________________________________________________ i

Az 1993. szeptemberében életbe lépett új közokta
tási törvény a szabad intézményválasztás jogával ru
házza fel a szülőt. Választani, különösen iskolát vá
lasztani egy életre meghatározó lehet szülőnek, gyer
meknek egyaránt. Szerencsés, ha az iskolaválasz
tásban mindenekelőtt az játszik szerepet, hogy a kis
gyermek a maga természetének, fejlettségének meg
felelően élhessen az iskolában, ne csak tanulhasson, 
hanem játszhasson, mozoghasson, közös élmények
nek örülhessen. Az iskola akkor jó, ha nem egyszerű
en “munkahely”, hanem a kisgyermek életének kelle
mes színtere is tud lenni.

Hogyan válasszanak, mit célszerű mérlegelni? Ta
lán segíthetünk.

Óvodából iskolába lépni ma már zökkenőmentes
nek mondható, hiszen valamennyi óvodás részt vesz 
egy iskola-előkészítő foglalkozáson és megkapja az 
“iskola érettségi” szakvéleményt. Előfordulhat, hogy 
nem javasolják még a kisgyermeket iskolásnak, kora
inak találják az iskolakezdést. Nem szerencsés a 
gyermek “beerőltetése” az iskolába. Ilyen esetben a 
gyermek nem “veszít”, hanem nyer egy évet. Éretteb
ben kezdheti meg a tanulást, míg a túl korai iskola- 
kezdésnek sorozatos, az iskolai életpálya egészét 
negatívan befolyásoló kudarc lehet a következmé
nye.

Fontos lehet a választásban az iskola megközelít
hetősége, a családi otthontól való távolsága. A csa
lád elfoglaltságát is figyelembe véve tervezzék meg 
iskolába lépő gyermekük napirendjét. Mikor keltsem 
fel, ki kísérje el az első időkben, mennyi időt vesz el 
ez az időmből? Ki hozza el az iskolából? Meddig vál
lal az iskola felügyeletet?

Tájékozódjon, milyen körülményeket nyújt az iskola 
az egész napos elfoglaltsághoz. Óvodás társai szin
tén ezt az iskolát választották-e? Kapcsolatot tudok-e 
tartani a többi szülővel, ki tudnak-e segíteni, ha a

munkahelyem nem teszi lehetővé, hogy időben lekí
sérjem a gyermekemet az iskolába. Milyenek az útvi
szonyok, a közlekedés, hiszen előbb vagy utóbb a 
gyermeknek egyedül kell megtennie az iskoláig levő 
távolságot.

Érdeklődjön, milyen a gyermek életkorának és fej
lettségének megfelelő megterhelés mértéke a válasz
tott iskolában. Mit nyújt gyermekének, nem csak az 
első osztályban, hanem az iskola további évfolyama
in.

Érdemes mérlegre tenni a választott iskolával kiala
kult korábbi kapcsolatot (pl. testvérek, a szomszéd 
gyerek már oda jár stb.).

Milyen szabadidős programot nyújt az iskola, mi
lyen hagyományos rendezvényei vannak.

Választani hamarosan kell, de Önök sokban segít
hetik már most is munkánkat. A gyermek személyisé
gét alkalmassá kell tenni az iskolai munkára. Mit je 
lent ez? Többek között a tanulásra motiválást, kedv
csinálást, az iskolai munka iránti érdeklődés felkelté
sét, a feladattudat kialakítását vagy erősítését, az 
esetleges szorongások oldását, a szükséges önérté
kelés kifejlesztését.

Kedves Anyukák, Apukák , játsszanak sokat iskolá
ba készülő gyermekükkel. Meséljenek, beszélgesse
nek vele, hagyják, hogy kedve szerint gyurmázzon, 
rajzoljon, vágjon ki papírból formákat, színezzen, ra
gasszon. Ha élményeket nyújtunk, önbizalmát erősít
jük, akkor örömmel fog iskolába készülni.

Mi, a 2. sz. Általános Iskola nevelői várjuk a leendő 
első osztályosok szüleinek érdeklődését. Kérjük te
kintsék meg iskolánkat választásuk előtt, mi minden 
iskolába készülő gyermeket sok-sok szeretettel vá
runk.

2. sz. Általános Iskola nevelőtestülete
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Páneurópa 
Unió hírek

A Páneurópa Unió Aszódi Szervezete 1997-ben is 
szívesen lát minden érdeklődőt programjain ! 

Minden hónap első szerdáján 17.00 órakor találko
zunk a Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti 

Szakközépiskola könyvtárában 
(Aszód, Hatvani u. 3)

Tervezett programjaink:
április 2. : előadás a magyar nép őstörténetéből 
május 7. : a csíksomlyói út megbeszélése 
június 4. : megemlékezés Trianonról 
július 2. : Jelképek a magyar népművészetben - 

előadás
augusztus 6. : Előadás a Petőfi-kutatásokról

Őszi programjainkat jelenleg még szervezzük. 
Minden előadásunk beszélgetéssel zárul, előadó

ink az illető kérdéskörök avatott 
szakemberei lesznek.

Meghívásunk mindenkinek szól, 
szívesen látjuk Önöket!

Jelszavunk a régi:
In necessariis unitas , in dubiis libertás, 

in omnibus caritas !
A szükséges dolgokban egyetértés, a kétséges 
ügyekben szabad döntés, mindenben jóakarat!

A Páneurópa Unió Aszódi Szervezete 1997. május 
16-19. között utazást szervez Csíksomlyóra, a 

pünkösdi búcsúra. A jelentkezéseket a 
(28)- 400-618 -as telefonon várjuk

Ezúton mondunk köszönetét rokonoknak, 
barátoknak, munkatársaknak és 

tisztelőknek,
akik mély gyászunkban részvétnyUvánításuk- 

kal enyhítették fájdalmunkat.

Jermi Gyula
gyászoló családja

Köszönetét mondunk mindazoknak, 
akik szerető férjem, édesapánk 

búcsúztatásán megjelentek, 
osztoztak gyászunkban.

S z ű c s  G yula
felesége és gyermekei

A “Borozóban”, 
avagy Petőfi városában 

Petőfi verseket hallgatva

1997. február 20-án este a Helyőrségi Klubban 
lépett fel Ungvári P. Tamás egri előadóművész - a 
balassagyarmati amatőr színjátszó fesztivál külön
díjasa - egy Petőfi Sándor versösszeállítással, a 
“Borozó”-val, az Aszódi Kamarateátrum tagjainak 
meghívására. Magával ragadó volt a versek, vers
részletek nagyon jó összeállítása, a profi versmon
dás, a közelség. Akik ott voltak, elmondhatják, 
hogy egy csodás élménnyel lettek gazdagabbak.

Mi az, ami mégis hiányzott? Az érdeklődés - hi
szen a nézőközönség csupán 11 emberből állt. Kis 
számú, Aszód több mint 5 ezres lakosságához vi
szonyítva nagyon kis számú... Ahhoz képest, hogy 
Aszódon 2 gimnázium és 2 általános iskola is van - 
elgondolkodtató! Valóban igaz lenne, amit Petőfi 
írt:

“Elvirult már a magyarnak 
Tettvirágos tavasza 
Hosszú, gyáva tespedésben 
Pang, sínylődik e haza”

Tudom, remélem, az idézet túloz. De vajon 
mennyire? Hányszor idézzük a költő verseit, hány
szor emlékezünk arra, hogy itt járt, hány olyan ese
mény történik városunkban amely mind-mind az ő 
nevéhez fűződik, az iskolákban hány órán keresz
tül tanítják életét, verseit...!

Elgondolkodtató, hogy bár az előadóestet be
harangozó plakátot minden iskolában kitették, 
mennyire csekély volt az érdeklődés! A nézőkö
zönségben nem láttam egyetlen magyar irodalom 
tanárt sem, diákot is csupán 7 -e t! Az irodalom órá
kon kívül valóban megszűnne az érdeklődés a köl
tő iránt?

Közömbösség... érdeklődés hiánya... - a 20-i 
előadóest ezt mutatta. Sajnos az egri művész ezt 
érezhette Petőfi városában néhány héttel nagy 
nemzeti ünnepünk, március 15-e előtt.

gyzs

V

Hamarosan megjelenik

Barabás Tamás 
második verseskötete.
Korlátozott számban je len ik meg, 

előjegyeztetni 100,-Ft -os áron lehet 

(a kötet várható ára 150,-Ft lesz) 
a Városi Könyvtárban Gyárfás Zsuzsánál, 

vagy a szerzőnél.



TÜKÖR 11

Rendőrségi hírek
Nemes Istvánt, az aszódi rendőrőrs parancsnokát 
kérdeztem :
- Mi történt az elmúlt hónapban?
- Telefonfülkék feltörése Aszódon 2 alkalommal tör
tént. Volt egy betörésünk február 7-én a Barkácsbolt- 
ban, a tettes még ismeretlen, a helyszínen rögzített 
nyomok szakértői vizsgálata folyamatban van, folyik 
az információk hitelességének értékelése. A vizsgá
latot a nagy értékre való tekintettel a gödöllői rendőr- 
kapitányság folytatja - 1.440.000 forintnyi értékről van 
itt szó.
- A mai napra (február 25.) virradóan feltörték a lakó
telepi Lamix ABC-t, a gimnázium uszodájába betör
tek, s megkísérelték feltörni a trafikot a lakótelepi abc 
mellett. A boltból 30 ezer forint értékű cigarettát, az

^  uszodából 63 ezer forint készpénzt vittek el. Több 
szál is van, amelyen dolgozunk, a rendőreink most is 
ott vannak, az adatokat ellenőrzik.
- Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti 
Szakközépiskolában 2 alkalommal is volt bombaria
dó, erről mit tudnak?
- A bombariadókkal kapcsolatban több szálon fut a 
nyomozás. Felhívtuk a közintézmények figyelmét, 
hogy a Digitelnek van egy szolgáltatása, ami az ilyen 
rosszindulatú hívások rögzítésére alkalmas, és ezt 
vegyék igénybe, mert így be tudjuk határolni majd, 
hogy mely telefonról jött a hívás. Az ilyen esetekben 
nagyon ritka, hogy legyen tárgyi bizonyíték. Itt első
sorban közvetett bizonyítékok jöhetnek szóba. Ez az 
ún. közveszéllyel való fenyegetés, amelyre igen sú
lyos büntetési tétel van, letöltendő szabadságvesztés 
a büntetés, ha fiatalkorú, akkor a fiatalkorúakra vo
natkozó szabályoknak megfelelően tölti le a bünteté
sét, a fiatalkorúak börtönében. Egyik bombariadó al
kalmával sem találtunk gyanús szerkezetet az iskola 
épületében. Tekintettel arra, hogy elszaporodott az 
ilyen jellegű események száma, a meglévő 1 fő bom
bakutatónk mellé kapunk még egyet. Az ilyen bom
bariadókhoz a helyiek szállnak ki, abban az esetben, 
ha valamilyen gyanús szerkezetet találnak, ami alkal
mas lehet arra, hogy kárt okozzon, akkor jönnek ki a 
tűzszerészek. Eddig nem volt erre szükség, de min
den eshetőségre felkészülve, úgy néz ki, hogy lesz 
két bombakutató kutyánk is, amelyek kimondottan a 
robbanószerekre, ezeknek az illatára reagálnak.
- 3 hete hallhattuk a rádióban, hogy két aszódi fiatal 
Budapesten a 75-ös trolin kirabolt valakit. Erről mit 
tudnak?
- A budapesti Rendőrfőkapitányság Élet- és Ifjúság- 
védelmi osztálya nyomoz ebben az ügyben, rablás 
miatt folytatnak eljárást a két fiatalkorú ellen. Minket 
a környezettanulmány elvégzésére kértek fel.

- Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét arra, 
hogy megszűnik a 24 órás ügyelet az őrsön, hogy 
több rendőr legyen a közterületen, ami azt jelenti, 
hogy félfogadási időben, tehát 7.30-tól 15.30-ig tar
tunk itt ügyeletet, és pénteken fél négytől hétfő reg

gelig nincs ügyelet. Ezért 15.30 óra után, ill. a hétvé
gén a gödöllői rendőrkapitánysághoz kell bejelenté
seiket megtenni a 107-es telefonszámon, a segélyké
rő telefonhívások ezután oda fognak csörögni.
- A félfogadási rendszerünk is megváltozik, csak 
két napon lesz fé lfogadás. Kedden és pénteken 
szünnap, hétfőn, szerdán és csütörtökön lesz félfoga
dás, ezek közül az egyik hosszú nap lesz - valószí
nűleg szerdán -, amikor 18 óráig fogunk félfogadást 
tartani.
- Kérjük a lakosságot, hogy a segélykérő telefon
számokat rendeltetésüknek megfelelően vegyék 
igénybe! Sajnos nagyon sok az olyan hívás, ahol a 
hívó fél nem bejelenteni, csupán “szórakozni” akar. S 
mivel csak egyetlen vonalunk van, így amíg a “szóra
kozó” hívó fél foglalja a vonalat a többi segélykérő hí
vás nem érhet célba!

GyZs

Ülésezett a Petőfi Társaság 
Aszódi Csoportja

A Petőfi Sándor Társaság Aszódi Csoportja i 
i 1997. február 21-én tartotta rendes ülését, amely- i 
j nek fő feladata volt az 1998/99. “Petőfi év” élőké- ! 
! szüléiéit megtenni. A tanácskozáson részt vett ' 
i Bagyin József polgármester úr is. 
i A tanácskozás résztvevői a Petőfi Sándor Társa- ! 
i ság országos programjához illeszkedően Aszód ' 
! számára az alábbi fő feladatokat jelölték meg:

! - Központi támogatás megszerzése a Petőfi Múze- ! 
um főépületének (Petőfi egykori iskolája) a mű- ! 
emléki felújításához. Segítség esetén a feladat el- í 
végzése 2000-ig.

! - Központi tám ogatás m egszerzése az Aszódi ! 
Evangélikus Gimnázium története (1728-1948) c. ! 
könyv megjelentetéséhez.

! A helyi programok és rendezvények kimunkálására ! 
! és megszervezésére egy helyi Petőfi-bizottság ala- ! 
! kult, amelybe tagokat delegál a Petőfi Múzeum, a ' 
! Városi Könyvtár, a két Petőfi nevét viselő középisko- ! 
! la, a két általános iskola és a Város önkormányzata. !

! Az esetlegesen megvalósítandó feladatok között i 
! javaslat szintjén felmerült: 
l - a Petőfi- szobrok, emléktáblák felújítása, 
i - új emléktáblák elhelyezése,
! - utcanévadás,
! - az aszódi Petőfi-em lékeket ábrázoló képeslap !

(képeslapok) megjelentetése 
! - Petőfi-vetélkedők rendezése általános- és közép- ! 

iskolai kategóriákban,
! - Petőfi aszódi diákoskodásával kapcsolatos em- ! 

lékülés rendezése,
! - az Aszódi diák vagy a Halhatatlan diák c. színmű- !

vek bemutatása,
! - Petőfi könyv-vásár.
! A rendező bizottság munkájáról, az aktuális prog- 
! ramokról az újság részletesen tájékoztatja a Ked- 
! vés Olvasót.
I------------------------------------------------------------------------------- 1
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Csengey k rón ika

“Kimondottan téli bál a Farsangi karnevál... 99

Lassan vége a té lnek, isko
lánkban is leza jlo tt a bál. Több 
éves hagyom ány, hogy e lő tte  
pénteken délután tartjuk a keringő 
nyilvános főpróbáját. Az idén 14 
bájos kamaszlány és 4 jókiállású 
fiatalember vállalta e megpróbál
tatásokat is jelentő, de szép fel
adatot.

Szombat délelőtt 9-12 óráig az 
alsó tagozat mutatta be ötletes- 
nél-ötletesebb jelmezét, rendezte 
hagyom ányos tá n c ve rse n yé t, 
táncbemutatóját és tombolahúzá
sát. Délután 14-18 óráig pedig a 
felső tagozat “bálozott” .

D é le lő tt 6 cso p o rto s  és 90 
egyéni, délután szintén 6 csopor
tos és 20 egyéni versenyző oko
zott komoly fejtörést a zsűrinek.

Végül a következő eredm é
nyek születtek:

Csoportos:
1. Vészhelyzet -  speciális tagozat
2. Közmondások -  1.a
3. U n ikorn is- 1 .Z -2 .Z
4. Múmiák -  3.a
5. Állatkert -  2.z 

illetve:

1. Hupikék törpikék -  6.z
2. Makaréna (tánc) -  5.z
3. Besenyő család -  5.z

A tornatermet már a bál előtti nap 
nagy gonddal díszítették a gyere
kek és a tanító nénik, sajnos dél
után -  számunkra érthetetlen mó
don -  pár felnőtt példáját követve 
néhány gyerek p illana tok  a la tt 
rom halm azzá változtatta . Ezt a 
nevelők döbbenten szemlélték, de 
szerencsére az áthidaló rendreu
tas ítás  nyom án rövid idő a la tt 
helyre állt a “rend” és a farsangi 
hangulat. A jelmezeseket mind ju 
talmaztuk valami aprósággal és a 
tom bo lához is vo lt bőségesen 
ajándéktárgy, ezeket nagytöbb
ségben a segítő szándékú szpon
zoroknak köszönhetjük. Tudjuk, 
ma senkinek se könnyű, ezért kü
lönösen jó lesett a sok segítség. 
Szeretnénk ezúton nyilvánosan is 
köszönetét mondani: 
a Rapaker papírboltnak 
a Gála BT-nek (Szabadidő) 
a Középsőnek 
a Móni fotónak 
a T V - shopnak 
a Főnixnek 
a Divatsaroknak
a Mély úti Kisábécének (Péterék) 
a Barkácsboltnak (Jermi) 
a Whirlpoolnak 
a Renáta virágboltnak 
a Geri virágboltnak

az Italdiszkontnak 
a Vörpinek
és Rózsikénak, az iskolai büfé
sünknek.

A farsangi hangulatot nem tartot
tuk iskolánk falai között, a 6.z osz
tály hupikék csapata “vendéges
kedett" és szerepelt a Napsugár 
Óvodában és a bölcsödében is. A 
gyerekek és a dadusok, óvó nénik 
nagy szeretettel fogadtak minket.
Az iskola élete pár napig “csak” a 
fa rsang körül fo rgo tt, de azért f*  
előtte más is történt. A gyerekek 
ismét jártak az Erkel Színházban 
és a gödöllői színházban is, túlju
tottak a különböző tanulmányi ver
senyek második fordulóin. Az is
kolában pedig elindult egy több- 
fordulós szellemi vetélkedő.
Persze a tanulás se került háttér
be, hiszen a félévi hajrá is most 
ért véget. Most pár nap “pihenő” s 
u tána ké szü lü n k  a köve tkező  
nagy feladatokra. Március 7-én is
kolánkban lesz a megyei Zrínyi 
matematika verseny megrendez
ve, im m ár m ásodszor. Utána a 
megyei -  területi Kazinczy -  ver
seny, majd a Diáknapok és az is
kolai Ki Mit Tud? következik

Á.T.B

Egyéni:
1. Keresztespók -  Sápi Rita 2.b
2. Almafa -  Sisa Ibolya 2.z
3. Pongo -  Ecker Ádám 2.b
4. Madárijesztő -  Biró Nándor 1.z
5. Szőlő -  Szabó Roland 1.z 

valamint:

1. Egyiptomi lá n y - Tóth Júlia 5.z 
Hirdetőoszlop -  Laczkó Livia 5.a

2. Menyasszony -  Deák Norbert
spec. tag.

Jósnő -  Mayer Edina 5.z
3. Római katona -  Pethő Zsolt

spec. tag
Lúdas Matyi -  Sándor Zoltán 6.a
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Ez történt nálunk
Február a karnevál hónapja. Hagyományainkhoz hí

ven az idén is megtartottuk farsangi bálunkat, melynek - 
mint oly sok alkalommal - most is a Honvédség adott 
helyet. A karnevált mindig lázas izgalommal várják a 
gyerekek. A kicsikre az újdonság erejével hat - ez a jel
mezek viseléséből is kiderül -, a nagyokra a szórakozás, 
illetve a nyolcadikosok tánca gyakorol nagyobb vonz
erőt. Ez évben is sok ötletes jelmezzel találkoztunk - kö
szönjük a Kedves Szülők lelkes segítségét ebben -, ám 
ami új volt: sokkal több volt a csoportos jelmez. Úgy tű
nik szívesebben szerepelnek a gyerekek egyszerre töb
ben, mint egyénileg. Ismételten rengeteg ajándékot kap
tunk a helyi vállalkozóktól, illetve a szülőktől. Ez el
mondhatatlanul jó érzés, és nagyon hálásak vagyunk 
érte. Köszönjük az értékes támogatásokat: Óra-Ekszer 
Hatvan Bereczkiné Molnár Ágnes, Bangó Istvánná, Far
kas Imre, Füleki Tiborné Mini Presso, Gála Bt Szovics 
Pálné, Maros István, Mertánné Szita Mónika Foto Stú- 
dió, Ondrik Sándorné, Papp Árpád, Péter Lajosné, 
Könczöl Tamás, Szamosvölgyi István, Masznyik Márton, 
Kmety László, Balogh Jánosné, Nagy Jánosné, Kapu
vári Tibor, Lehoczki Mihály, Media Zoltán, Skorpió 
Presso, Rácz Tiborné kiskereskedő. Segítségükkel is
mét nagyon sok gyereknek sikerült örömet szerezni. Kö
szönjük a nyolcadikosok táncának betanítását Molnár 
Csaba táncpedagógusnak és feleségének Molnár Iloná
nak. Nemcsak a mi karneválunkon, de a kartali általá
nos iskola farsangján, ill. az aszódi vállalkozók hasonló 
jellegű bálján is sikert arattak.

Ping-pong lázban él az iskolánk. Naponta - reggeltől 
délután fél ötig - pattognak a labdák, játszanak a gyere
kek, kihasználva a szabadidő minden percét. A napkö
zis, illetve tanulószobás csoportok házi versenyt hirdet
tek, melynek nagyon komoly a versenyszabálya. A fo
lyósón, illetve a tornateremben felállított asztalokon non
stop folyik a játék. Ebből is látható, hogy egy jó kezde
ményezésnek mindig van folytatása.

Folyamatosan zajlanak a tanulmányi versenyek. Né
met nyelvből a 7. osztályosok házi versenyén: Kovács 
Mária, Turcsán Aliz és Bánhegyi Erika érték el a legjobb 

^  eredményt, így ők képviselik iskolánkat a megyei verse
nyen.

Kovács Mária a matematika levelező versenyen is fo
lyamatosan jól szerepel. Munkáját több alkalommal ko
moly könyvajándékkal jutalmazták.

KÖK hírek
KÖK szervezetünk immár hivatalosan is a Kós Károly 
díjas Aszódi Városszépítő Egyesület tagja. Nagyon vár
juk már a jó időt, hogy elkezdhessük vállalkozásaink tel
jesítését. Legfontosabb feladatunk az aszódi temetők
ben nyugvó pedagógusok - családok által már nem gon
dozott - sírjainak felkutatása, rendbehozása, ápolása.
A tél folyamán rendszeresen etettük a madarakat. Gon
doskodtunk róla, hogy a kihelyezett madártemetőkben 
mindig legyen ennivaló számukra.
Megkezdtük a használt elemek begyűjtését, miután fel
hívtuk a figyelmet ezek károsságára. Felvettük a kap
csolatot az ÁVE Környezetvédő Csoportjának vezetőjé
vel, akitől a választ várjuk, hová lehet majd ezeket a ve
szélyes hulladékokat elszállítani.

Pardi Lászlóné, KÖK vezető

SCBAEL4NG?
Nincs olyan óvoda Magyarországon, ahol az ott dol

gozó kollégák körében ne lenne valami olyan, ami a leg
fontosabb. A szerteágazó nevelési területek közül leg
főbb kincsünknek az egészséget, vagyis az egészség- 
nevelést tartjuk. Az egészséges életmód kialakításának 
kiemelt programokat szántunk, a nap minden szakában 
a gyermek életkorának valamint fejlődési szintjének 
megfelelően. Figyelnünk kell a gyermek tevékenységé
nek mozzanatait, amelyek gyakorlás során szokásokká 
alakíthatók. Legfőbb tevékenysége a kisgyermeknek a 
játék, ahol olyan felfedezésekhez juthat, amelyek előse
gítik a további érdeklődést.

Számtalan lehetőség van a nevelő kezében, melyet a 
szülővel közösen meg tud valósítani. Évről-évre gyara
podó tapasztalataink, nagyon aprólékosan taglalják az 
elérendő célokat. Példaként említeném azokat, melyek 
a gyermekek egészségét szolgálják: fogápolás, pizsa
mahasználat, lábtorna, úszás, egészségügyi hét prog
ramjai, vitaminnapok, különféle edzések: naphoz, leve
gőhöz, vízhez , táplálkozási szokások, vitamindús ét
rendösszeállítás, mozgások szervezése, szabadlevegőn 
való tartózkodás, egyenletes meleg biztosítása fűtési 
idényben, tiszta termek, tiszta mellékhelyiségek, védő
női-orvosi vizsgálatok, ortopéd szűrések stb. A gyermek 
egészségvédő és balesetmegelőző intézkedései, esz
közpótlások pénzigényesek. Részt vettünk különféle pá
lyázatokon: Ászód Városért Alapítvány, Aszód Ifjúságért 
Álapítvány pályázatai a kiemelt kampányprogramokat 
segítette elő. Tavaly a Szabadidő Sport Alapítvány pá
lyázatán nyert összegből kengurulabdákat és tornakari
kákat vásároltunk. Az elmúlt évben egy kiscsoportos 
gyerek édesanyja hívta fel a figyelmünket egy pályázat
ra, amely a gyermekeket rajzolásra-festésre buzdította. 
Ennek eredményeként nyertünk sótéglákat és sóoldatot. 
Nem akartam hinni a fülemnek, amikor telefonon felhí
vott Somogyi István művész úr, a sóterápiás kezelések 
feltalálója, aki közölte, hogy mi lettünk a nyertesek, ké
szülhetnek a sóbarlangok. Öt kíváncsi óvónővel Buda
pesten az Árpád utcai centrumban tanulmányoztuk a 
sóterápia működését. Jöttek a karácsonyi ünnepek, és 
más elfoglaltságok. Egyre jobban foglalkoztatott ben
nünket a megvalósítás gondolata... ötletek, számolá
sok, mérések, szülők segítségének kérése, az építmény 
esztétikus legyen... gondolatok foglalkoztattak. Miért tar
tottuk fontosnak, hogy megvalósítsuk óvodánkban a 
sóterápiás kezelést? Aszód földrajzi helyzete olyan, 
hogy az időjárás gyakran ködös, nyirkos. A város a 
Galga völgyében fekszik, dombok ölelik körül, melyek 
elzárják a levegő szabad mozgását. Ezért kora ősztől 
tavaszig nagyon sok a városban és az óvodánkban az 
asztmás , a légúti megbetegedés. Az eddigi tapasztala
tok azt bizonyítják, hogy ez a fajta kezelés segít a be
tegségek megelőzésében, a kialakult betegségek gyó
gyításában. Sóbarlangjaink két 8 m2-es területen való
sultak meg: Sóvár a Nyuszi csoportban, Babaház a Ka
tica csoportban. A napokban beüzemeljük, hogy a gyer
mekek minél előbb élvezhessék ezt az egészséges klí
mát, csoportszobán belül. Ünnepélyes körülmények kö
zött szeretnénk megköszönni azoknak a szülőknek, 
mesterembereknek, akik idejüket nem kímélve hozzáse
gítettek, hogy megépíthessük a klímaberendezéshez 
szükséges helyiségeket. Az újság hasábjain továbbra is 
tájékoztatjuk az olvasókat a sóbarlangi élményekről.

Balogh Jánosné, óvodavezető
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A Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola “hétköznapjaiból”

K É Z F O G Á S
Ha valaki egy brüsszeli járókelőtől megkérdezi, hol van 

Magyarország? kicsi az esélye arra, hogy helyes választ 
halljon. Ha azonban azt kérdezné, hol van Aszód, hallottak- 
e Aszódról, reménytelen a várakozás. Belgium hozzánk 
hasonlóan kis ország. Harmadakkora területen mint ha
zánk él a közel tízmillió belga állampolgár, vallonok -  hiva
talos nyelvük a francia, flamandok, nyelvük a holland, va
lamint nagyszámú német.

Ha bevezető kérdéseimet Brüsszelben tesszük fel, a 
helyzet a már leírt lesz, ha azonban az Ardenne vidéki 
Theux kisváros utcáján teszi fel a magyar turista ezt a kér
dést, már más válaszra is lehet esélye. A magyarázat: ja
nuár utolsó napjaiban 60 belga diák és 8 tanár kereste fel 
gimnáziumunkat. Ez a csoport tíznapos körutazáson keres
te fel a világháború színhelyeit, fővárosokat: Prágát, Buda
pestet, s nem kis örömmel és büszkeséggel számolhatunk 
be róla, meghívásunkra Aszódot is. Vendégeink voltak ja
nuár 27-e estéjétől (hétfő) csütörtök reggelig. A tagozatun
kon dolgozó belga kollégák -  különösen Gilles Debay tanár 
-  és Márton Ildikó tanárnő segítségével igazán “sűrű” és 
hasznos programot szerveztünk meg. Minden délelőtt cso
portos beszélgetéseket -  mindenről, ami a ma diákjait ér
dekelheti -  délutánonként pedig a környék látnivalóit mutat
tuk meg vendégeinknek. A diákok a mi tanulóinknál laktak 
a családok vendégeiként, nemcsak ismeretségek, igazi ba
rátságok szövődtek a két nap alatt. Az esemény rendkívüli
ségét jelentette, hogy a keddi délelőttön felkereste iskolán
kat a budapesti belga nagykövet, Michel Carlier úr is.

Vannak pillanatok az ember életében, amelyeket soha
sem felejt el. Azt hiszem, ilyen volt számomra 1997. január 
31. Könyvszállítmányt kísértem Nyárádszeredába, s ezen 
a napon az adomány megérkezett a célállomásra. S miu
tán végeztem, mehettem Marosvásárhelyre, ahol 17 órakor 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából nagyon bensőséges 
ünnepre került sor az unitárius templomban.

Először rövid megemlékezés hangzott el Kölcsey Fe
rencről és gyönyörű költeményének, a Himnusznak a kelet
kezéséről, majd az est további részében olyan könyveket 
mutattak be a résztvevők, amelyek az 1956-os forradalom 
40 éves évfordulója alkalmából jelentek meg, s olyan mű
helyek munkái, amelyek más 56-os kiadványok által fel
használt forrásokon túl is dolgoztak fel korabeli dokumentu
mokat. Székelyhídi Ágoston, a Magyarok Világszövetsége 
1956-os Bizottságának elnöke a Magyar ‘56 (Forradalom 
és szabadságharc Magyarországon ; Hatások a Kárpát
medencében) c. könyvről beszélt, Bokor Sándor, a 
POFOSZ elnökségi tagja Fónay Jenő Kálvária 1956 című 
rendhagyó börtönnaplóját mutatta be, Kosa Csaba, a MŰK 
elnöke pedig az “Alhattál-e, kisfiam?” című, a forradalom 
legfiatalabb kivégzettjének élettörténetéről szóló könyvről 
beszélt.

Dobos Krisztina MDF-es képviselő asszony a mai ma
gyar politikai életről tartott rövid tájékoztatót, majd megszó
laltak a romániai 56-osok is. Mert -  bár erről itthon nem na
gyon beszéltek -  Romániában is voltak perek 1956 után.

Rendkívül pontosan érkezett, de a barátságos, érdekfeszí
tő beszélgetések hatására “elfelejtette” a visszaindulás hi
vatalosan rögzített óráját. Egy minden iránt érdeklődő, ba
rátságos embert ismertek meg a nagykövet személyében a 
Frajna Miklós igazgatónál szervezett beszélgetésen jelen 
levő Bagyin József polgármester és a tagozat tanárai. Szó
ba került Aszód múltja, jelene, a gimnázium és a város ter
vei, a kétnyelvű képzés, gondjaink, sikereink. Tanulóinkkal 
is elbeszélgetett a nagykövet, részt vett az egyik csoport 
tevékenységén, s elmenetelekor elismerését fejezte ki nem 
csak tanulóink nyelvtudása, hanem a pedagógusok munká
ja iránt is. Hasznosnak és modernnek tartja a kéttannyelvű 
oktatást, számíthatunk támogatására.

Tájékoztatásomat itt be is fejezném, de akkor a legfonto
sabbat nem írtam le, azt, hogy mindez egy kezdet! Márci
us végén a mi iskolánk egy csoportja látogat majd Belgium- 1̂T'\ 
ba, tökéletesítve nyelvtudását, s gazdagítja tapasztalatait, 
ismereteit a világról. Arról a világról, amelyben saját helyét, 
élete értelmét kell majd megtalálnia! S amelyhez kezdő lé
pés ez a “kézfogás"!

És még egy "apróság”: hétköznapokat írok a címben. 
Megnyílt a világ diákjaink számára. Nem elhanyagolható 
a szülők erőfeszítése, de ma már minden érettségizőnk 
“vándortarisznyájában” kéttannyelvű diplomája mellett ma
gával viszi európai utazásainak emlékét, tapasztalatait is.
És legyen ez hétköznapi, megszokott!

Gyárfás István, a francia tagozat vezetője

Halálos ítéletek is születtek, s ki gondolná -  bár Romániá
ban nem voltak harcok - , hogy a magyarországinál két
szerié szigorúbb börtönbüntetéseket szabtak ki a forradal
mi szimpatizálókra, nehogy eszükbe jusson valami hason
lót tenni.

A háromórás ünnepség végén a száznál nagyobb lét
számú -  többségében férfi -  közönség ajkán feledhetetle
nül gyönyörűen, telten zengett a magyar Himnusz a kitűnő 
akusztikájú templom falai között.

Az ünnepséget a református Vártemplom falai között 
meghitt hangulatú vacsora követte, ahol személyes beszél
getésre is sor kerülhetett. Itt beszélhettem személyesen az
zal a Cseresnyés Pállal, akinek 6 éves, koholt vádak alap
ján történt bebörtönzése utáni szabadulásáról néhány hete 
szerezhettek tudomást a tv-Híradón keresztül a magyar té
vénézők. Kezet szoríthattam vele, megölelhettem, s öröm
mel mondhatom: testben megtörhették, de lélekben nem. A 
hat év alatt -  különösen az első három évben -  rengeteg 
szenvedésben volt része. Nem maradt egyetlen foga sem, 
mert kiverték fogvatartói ; a szeme krónikus gyulladásos ál
lapotban van ; a teste tele van égésnyomokkal, mert a 
smasszerek a testén nyomták el a cigarettájukat.

Abban a mikrobuszban ültem, amelyik az est végén 
Cseresnyés Pált a lakásáig vitte. Útban hazafelé a tervei
ről, elképzeléseiről beszélt. Nincs benne gyűlölet senki 
iránt. Lélekben nem töretett meg.

Z* Gyönyörűen szó lt a magyar Himnusz ! ^

Honig Antal
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“Hábent sua fata libelli”
“A könyveknek megvan a maguk sorsa.”

Körülbelül így, vagy így is fordítható a címként sze
replő latin szállóige. És talán arra a történetre is igaz, 
amit megpróbálok lehetőség szerint röviden, de a tör
téneti hűségnek megfelelően összefoglalni.

A Vasárnapi Újság című rádióműsorban - még 
1995. augusztusában - valaki arról beszélt, hogy Tökö
lön, a katonai bázis hangárjában rengeteg könyv vár 
gazdára. Elsősorban hazai kistelepülések és a határa
inkon túli magyar iskolák jelentkezését várják. Még fél
álomban voltunk, de egy pillanat alatt magunkhoz tér
tünk: mi lenne ha a nyárádszeredai Elméleti Líceum
nak - a mi gimnáziumi intézménytípusunknak megfele
lő iskola - megpróbálnánk könyvet szerezni.

Az elhatározást tett követte. Megszereztük az Or
szágos Ómagyar Kultúra Baráti Társaságának a címét 

^  és telefonszámát. Megkértük a nyárádszeredai líceum 
igazgatóját, hogy kérjen fel bennünket a könyvek be
szerzésére, iskolánkat pedig arra, hogy legyen közve
títő . Igazgatónkat felkértük, hogy hivatalosan bízzon 
meg a könyvekkel kapcsolatos teendők szervezésével 
és bonyolításával.

A körülmények úgy alakultak, hogy végül összesen 
15 intézmény számára kezdtünk könyvekért lobbizni. 
Miután minden akadály elhárult, összesen 4 alkalom
mal voltunk Tökölön könyvekért. De hogy idáig eljut
hassunk, meg kellett szerveznünk, hogy iskolai tanítá
si óráinkat a kollégák segítségével elcseréljük, hogy 
más időpontban tudjuk megtartani óráinkat, hogy a ta
nítási munka ne szenvedjen kárt. Ezután a helyi cé
gektől “koldultunk” 1-1 alkalommal szállítóeszközt, 
amivel Aszódig eljutottak a könyvek. Igazgatónktól al
kalmanként kaptunk 3-4 tanulót, akik a válogatásban 
és a rakodásban segítettek. így érkeztek meg öm
lesztve a könyvek Aszódra - két magánlakásba.

Ezután hamarosan elkezdődött a banánosdobozok 
gyűjtése. Ugyanis a banánosdoboz egységes méretű, 

^  duplafalú, könnyen megfogható, erős, könnyű egy pil
lanat alatt felnyitni vagy visszazárni. A környezetünk
ben mindenki banánosdobozokat gyűjtött a számunk
ra. Diák és kolléga, gyerek és felnőtt egyaránt. Mi pe
dig naponta 4-5 banánosdobozzal sétáltunk haza. Le
het, aki ezt rendszeresen látta, azt hitte, hogy valami 
bajunk van, s várta, mikor jön értünk a mentő. A dobo
zok gyűltek, mi pedig folyamatosan csomagoltunk. 
Meg sem álltunk 163 dobozig.

Közben elindítottuk a történet másik szálát is: kü
lönböző nyilatkozatokat kellett beszereznünk Erdély
ből. Iskolánktól is, és Csiha Kálmán püspök úrtól is, hi
szen az adományt az Erdélyi Református Egyházkerü
let kapta, abból a megfontolásból, hogy bármilyen ve
szélyhelyzetben egy nemzetközi kapcsolatokkal ren
delkező egyházi szervezet meg tudja védeni a vagyo
nát, sokkal inkább, mint egy iskola vagy akár a nyá
rádszeredai bejegyzésű Bocskai István Alapítvány.

El kellett kezdeni a szállítás megszervezését is. 
Ennyi könyvet nem lehet részletekben átvinni a hatá
ron! (A 163 doboznyi könyv, gyermek- és kötőfolyóirat, 
Planétás oktatókártya, koronglexikon közel 8 m3 térfo
gatú volt, súlya kb. 3,5 tonna.) Többféle elképzelésünk

is volt, de valahogy egy ideig semmi sem akart sikerül
ni. Végül október elején tűnt fel egy reménysugár arra 
vonatkozóan, hogy most már megcsillanhat az alagút 
másik végén a fény: megtaláltuk azt a vállalkozót, aki
nek hónapokig nem tudtunk a nyomára jutni. A hozzá 
közvetett úton elküldött levelünket soha nem kapta 
meg.

Remény volt arra, hogy még karácsony előtt eljut
nak a könyvek rendeltetési helyükre. Ez azonban nem 
valósulhatott meg, de január elején megbeszéltük a 
részletes tennivalókat, s így január utolsó hetében, 
egy keddi napon útnak indulhatott a szállítmány. Más
nap, január 29-én reggel már Marosvásárhelyen vol
tunk az adománnyal. Némi bonyodalom adódott a 
vámnál, de sok-sok türelemmel és főleg sok helyi se
gítséggel, két nap késéssel, január 31-én délelőtt a 
szállítmány megérkezett Nyárádszeredára, ahonnan a 
Bocskai István Alapítvány közreműködésével eljutnak 
a könyvek a 15 intézménybe, rendeltetésüknek meg
felelően.

Talán néhány mondatot érdemes írni az adomány 
összetételéről is. Közel 9.000 kötetnyi könyvről van 
szó. Majdnem 300 fajta, intézményenként közel 600 
kötet, mivel mindenből 2-2 példányt kapnak. 2.340 
gyermek és kötőfolyóiratot kaptak, fajtánként és intéz
ményenként 20-20 darabot. Intézményenként 44 cso
mag állatképes Planétás oktatókártya jutott, s a ko
ronglexikonból tantárgyanként és fajtánként 30-30 da
rab jutott mindenhová - összesen több, mint 7.000 da
rab - hogy egy adott osztályban minden tanuló kézbe 
vehesse tanulás közben. 1989 és 1992 közötti eredeti 
értékén 1.200.000,-Ft értékű adományról van szó. A 
mai értékén ez már többszöröse lenne.

S még annyit : a fenti mennyiség 16 hónapon át 
két magánlakásban volt elhelyezve. Az egyik fele ná
lunk, itthon, a másik szemközti szomszédunk, Batta 
Pálnál. Akitől nem csak menedéket kaptunk a könyvek 
számára, de egy lakáskulcsot is, hogy akkor mehes
sünk csomagolni, amikor nekünk alkalmas. Abban az 
esetben is, ha ő esetleg nincs is otthon.

S már csak az van hátra, hogy megpróbáljam fel
sorolni, ki mindenkit illet köszönet a segítségért. Igye
keztünk mindenki nevét felírni, de félek, ez nem min
dig sikerült.

Köszönet illeti Bóta László urat, az Országos Óma
gyar Kultúra Baráti Társaságnak főtitkárát, aki ha nem 
is könnyen, de ráállt, hogy tervünket megvalósíthas
suk. S azért is, hogy amikor egy helyben topogtunk, 
nem telefonált ránk egyszer sem, hogy vajon megvan- 
nak-e még a könyvek, vagy esetleg már túladtunk raj
tuk. (Mert elmondása alapján tudjuk, hogy ilyenre is 
volt példa.) Köszönjük Frajna Miklós igazgató úrnak, 
hogy vállalta iskolánk közvetítő szerepét, hogy segítők 
és az iskola gépkocsijának a biztosításával elősegítet
te, hogy minél több könyvet hozhassunk.

Köszönjük Huszár Mihály úrnak, hogy két alkalom
mal is megkaptuk a GAVIT gépkocsiját a szállításhoz. 
Szintén köszönjük Chugyik János elnök úrnak és Pa- 
rádi Katalin asszonynak, hogy a Ferromechanika gép
kocsija a rendelkezésünkre állt, valamint Tolmácsi 
Miklós úrnak, hogy a szállítás lebonyolításában segí-

( fo ly ta tá s  a  16 . o ld a lo n )  — ►
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tett a GAMESZ gépkocsija is. Külön köszönetünket fe
jezzük ki Hevér László, Jakubecz József és Fehér Já
nos uraknak, akik gépkocsivezetőkként a rakodásból 
is derekasan kivették a részüket, noha ez egyáltalán 
nem lett volna a kötelességük. Köszönjük Baginé Oláh 
Ildikó és Bállá Károly kollégánknak a segítséget. Ők 
ketten személyesen is voltak velünk Tökölön. De kö
szönjük valamennyi kollégánk segítségét is, akik lehe
tővé tették, hogy az óracserék révén elmehessünk a 
könyvekért. Köszönjük Kollár Lászlónénak (Erzsiké
nek), Szűcs Tiboréknak, Rácz Tibornénak (Zsuzsá
nak), Fodor Endrének és Parádi Katalinnak, Masznyik 
Mártonnak és családjának, a lakótelepi ABC dolgozói
nak, Vénigné Békési Zitának, Ágfalvy Imre édesanyjá
nak, Batta Palinak és még sok mindenkinek, hogy 
szorgalmasan gyűjtögették nekünk a banánosdobo- 
zokat. Szorgalmas dobozgyűjtőink voltak a diákok kö
zül Huczka Judit, Furucz Katalin, Gólya Ágnes, Kurucz 
Balázs, Nagy Zoltán, Plachtinszky Péter, Szikora Ber
nadett, Hajdú Julianna, Farkas László és még sokan 
mások, akinek sokszor a nevét sem tudtuk meg, csak 
azt láttuk, hogy ismét szaporodott néhány dobozzal a 
“gyűjtemény”. Köszönjük segítségüket, és elnézést ké
rünk azoktól, akik valamilyen ok miatt kimaradtak a fel
sorolásból. Köszönjük Kiss Ferenc, Nagy István, 
Honig László Miklós, Honig Antal Bálint, Szokolik Sza
bolcs, Ruszkai Péter és Tóth Zsiga István már érettsé
gizett és még jelenlegi tanulóinknak, hogy segítsé
günkre voltak a rakodásnál Tökölön, illetve Aszódon 
az elszállítás alkalmával. És ugyancsak köszönjük 
Gabai János kollégánknak a rakodásban nyújtott se
gítségét. Őt nem tudtuk lebeszélni a dobozcipelésről, 
noha mindenki tudja róla, hogy nem teljesen egészsé
ges a dereka. Köszönjük Batta Pálnak a helyet és a 
nagy-nagy türelmet. Nem hallgathatom el, hogyan rea
gált a meglepő bejelentésemre, amikor - még az első 
szállítás előtt - megkérdezte, hogy hová fogom tenni a 
könyveket. Azt mondtam neki, hogy - ha megengedi - 
hozzá. Csak annyit mondott: “Rendben van. El van in
tézve.” Köszönjük Bokor Sándor vállalkozónak, a 
POFOSZ elnökségi tagjának, hogy megkeresésünkre 
vállalta a szállítás teljes költségét. És köszönjük a 
szállítás és ügyintézés körüli bonyodalmakban nyújtott 
segítségét az MDF elnökének, Lezsák Sándor úrnak, 
és az MDF képviselőcsoport tagjainak.

Nyárádszeredán és Marosvásárhelyen nagyon sok 
segítséget kaptunk Székely Endre református lelkész 
úrtól, Adorján i Árpád isko la igazgató  úrtól, V irág 
György úrtól, a Maros Megyei Közgyűlés (talán a mi 
fogalmaink szerint ez a helyes megnevezés) elnökhe
lyettesétől, és nem utolsó sorban Dászkel László úrtól, 
Nyárádszereda polgármesterétől.

És köszönjük Erdélyből származó kollégáinknak is, 
hogy segítettek a különböző hivatalos iratok román 
nyelvre történő fordításában.

Hosszú, másfél évig tartó “kaland” ért nagyjából 
véget. Ugyanis még a kinti része - leltárba vétel, szét
osztás stb. - odakint még tart. Azt hisszük: elmondhat
juk Vörösmartyval: “Ez jó mulatság, férfi munka volt."

Honig Antal, Hőnigné Zádor Éva
a Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti 

Szakközépiskola tanárai

Aszód Ifjúságért Alapítvány 

Pályázati felhívása

APYRUS Környezetvédő Szolgáltató Kft. I. sz.
Veszélyeshulladék-lerakó Telepe Aszód polgá

rai számára IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNYT 
hozott létre.

A rendelkezésre álló pénzösszeg : 
500.000,-Ft.

Az alapítvány kuratóriuma ebben az évben az
alábbi témakörökben ír ki pályázatot:

1. Környezetvédelem. Öntevékeny csoportok 
környezetszépítő és környezetvédő tevé
kenységének támogatása.

2. Helyi hagyományok (néprajzi, zenei, népi 
játékok, szokások) ápolását, felkutatását 
célzó programok, rendezvények.

3. Ifjúsági klubok, közösségteremtő programok 
támogatása. Helyi szabadidős programok 
táborok anyagi segítése.

4. Sportversenyek, tömegsport rendezvények, 
túrák programjainak támogatása.

5. Ifjúság bekapcsolása az időskorúak karitatív 
jellegű segítésébe.

Akiírásnak megfelelő pályázatokat csak az 
egyének és a közösségek

Polgármesteri Hivatal 
“Ifjúságért Alapítvány”

2170 Aszód, Szabadság tér 9.
címzéssel adják le két példányban.

Pályázni pályázati űrlapon lehet.
(Beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 

titkárságán.)

A pályázat beérkezési határideje:
1997. március 31.

Apályázat elbírálásáról a kuratórium 
döntéséről a pályázók 1997. április 30-ig 

írásban értesítést kapnak.

Ifjúságért Alapítvány
kuratóriuma



TÜKÖR 17

1997. fcú ru ár 6.  -  

V árosi N y u g d íja s  fa rs a n g

Mint minden évben, idén is megtartottuk a Farsangi 
Bátyus Bálunkat. Szép számmal jöttek össze tagjaink 
és a meghívott vendégeink is. Igen jó  hangulatban 
telt el, mindenki elfelejtette búját, baját, fájós lábát, 
aki csak tudott táncolt, mókázott. A szépen megterí
tett asztalt, rajta a sok finomsággal, tagjaink és ven
dégeink hozták össze, ezért mindenkinek köszönet. 
Szeretném tagjaink nevében megköszönni Bagyin

József polgármester úrnak, Dr. Makkai Jolán főorvos 
asszonynak, Búzás Máriának, akik eljöttek és velünk 
együtt ünnepeltek nem először és reméljük nem is 
utoljára.

Szeretném megköszönni a város vállalkozóinak, 
akik mint már nagyon sokszor most is hozzájárultak 
ahhoz, hogy farsangunkat még szebbé és ötleteseb
bé tegyék. Igen sok szép ajándékot kaptunk, amit 
tombolaként hasznosítottunk.

Köszönet illeti a következő segítőinket:
Szovics Pálné, Könyvesbolt, Petrovicsné, Barlai 

Gyuláné , Péter Jánosné, Takács Istvánné, Móni FO
TO, Samu Gazdabolt, Both Ottó, Nagy Zoltán, Ve
gyeskereskedés (Kossuth u. 36), Háztartási bolt, 
Borkesz T ibor, ÁGÉN Bt, Ráczné, Lam ix, Péter 
Lajosné, Kondoros téri zöldségbolt, Geri virágbolt, 
Bangó virágbolt, Kiss Béla és csapata, Csobán Tibor, 
Érdekszövetségi klub, Tiszti nyugdíjasok, gondozási 
központ.

A Városi Nyugdíjasklub és a vezetőség nevében 
Szilágyi Sándorné klubvezető helyettes

Aszód -  úton vagyunk Európába !
i_________________________________________________________________________________________________ i

A minap já rt Aszódon Dr. Habsburg Ottó, s lám, 
februárban már megint hírességeket üdvözölhettünk.

A Városi Nyugdíjasklub tagsága úgy döntött, ők bi
zony be akarnak menetelni az Európai Unióba ! Lesz 
ami lesz, példát mutatnak ennek a lógó orrú nemzet
nek ! Nem sokáig haboztak, a szokásos farsangi bá
tyus báljukat már a társadalmi megbékélés és a nem
zetközi kapcsolatok ápolásának jegyében rendezték. 
Ismert személyiségeket hívtak meg - akik megértve e 
nemes célt - egytől egyig elfogadták az invitálást. Az 
érkező vendégeket a képviselőtestület Hoppmestere 
fogadta, fme a vendéglista : Marica grófnő az arisz
tokrácia képviseletében; Turiddu földműves legény, a 
parasztbecsület megtestesítője, az olasz kapcsolatok 
ápolója ; Kató néni, egyszerű, 
m agyar pa ra sz ta szszo n y  ;
Kéményseprő a háztetőről, az 
iparosoktól ; Roma lányok a 
hazánkban élő etnikai kisebb
ségek küldöttei; Nagy ho-ho- 
horgász, a munkanélküliek és 
létminimum alatt élők képvise
lője ; Szókimondó asszony
ság, Tocsik Márta és a ma
gyar érdekképviseletek közös 
képviselője ; Tökös nővér, aki 
vészhelyzetben is tö rőd ik  a 
magyar egészségügyi dolgo
zókkal ; Cso-cso-szán, a ha
zánkban dolgozó japán mun

kásnő ; Winnetou és családja, menekültek . Legszí
nesebb a művészek rétege v o lt : Blaha Lujza, a nem
zet csalogánya ; Honthy Hanna, koronázatlan Csár
dáskirálynő; Chaplin, diktátori hajlamai ellenére is a 
legnagyobb siker learatója ; H.Zs.E., Aszód lánglelkű 
költője. (Érdekes módon, néhány vendég kísértetie
sen hasonlított egy-egy aszódi polgárra.) Eljöttek a 
tá rsszervezetek küldötte i is. V o lt eszem, iszom, 
dínom és dánom is. A talpalávalót a Rumostea zene
kar szolgáltatta.

Talán kivilágos virradatig is tartott volna a mulato
zás, ha tíz órakor nem lett volna a HEK-ben villany- 
oltás. De emiatt senki sem lógatta az orrát.
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Ságodi Ildikó TÉLI FEST M É N Y Págyor Henriett

FÖ LD I V Á N D O R Ú T

csillagrobaj... 
megkocogtatod karom 

kalapács-ütésként tiporja 
szét ezüstszárnyú álmom 
meg kell, hogy értselek 

ez a sorsom - tartozékod 
vagyok, voltam, leszek 

együtt - szétválaszthatatlanul 
láthatatlan háló mögött 
életekben kalandozunk

éjfekete szélként 
szárnyalok 

virágmezők végtelen 
illattengerében 

átölel a színörvény 
kielégíthetetlen 
teljessége üldöz 
a jéggé olvadt 

Nap sugárbitója 
utolsó mártírként 
halálba hajszolna 

atomnyira gyengülnek 
elfogynak a színek 

pasztell-lelkű

PIER R O T

Ablakom tornyainak 
rácsai mögül nézek 
magamba.

Nevetek.

Kacajom olcsó csillogását 
vidáman csobogó
pataknak vélik 
a tudatlanok...

szerelem körül a rét
volt, nem csupán kifakul minden mi

lucskos szó: “szeretlek” kívánatos, érzéki
elhagytál, más alakban élsz már volt és szép

homlokodról szél izzó döfés
hord hazug homokot napfény nyársal fel

nem szád beszél vergődő, vérző
többé - ziháló lelked cafatokra tép

patakzom érted, kedvesem cseppfolyós csontom
nélküled haza hová menjek? alvadt epém 

keretezi remekké
a szomjazó föld 

fekete-fehér 
csendéletét...

0 3
a
|  A Városi Könyvtár április 7-en (hétfőn) Színháziátoga- \ 

tást szervez Budapestre a Madách Színházba.
i j j

RAY COONEY -  JOHN CHAPMAN:

1 NE MOST, DRÁGÁM!
pj
Ej Vígjáték k é t részben

I  i
1 Szereplők: Gálvölgyi János, Szerednyei Béla, Kiss Mari, Tóth Eni- [ 

kő, Pusztaszeri Kornél, Menszátor Magdolna, Horesnyi [
1 László, Csűrös Karola, Kökényessy Ágnes.
0 [ 
1
Ej Az elegáns londoni szőrmeszalonban különös adás-vételi ügylet | 
ej zajlik. Gilbert, az egyik -  nem éppen hőségéről ismert -  társtulaj- 
i j  donos nercbundát készül ajándékozni Janie-nek. Az akciónak van 1 
|  egy kis akadálya, mégpedig Janié férje, aki feltehetőleg gyanakod- í 
1 ni találna, ha felesége egy ötezer fontos bundában állítana haza. j

11 Az eloadas 19.00 órakor kezdődik. Aszódról, a Helyőrségi Klub [ 
|  melletti parkolóból indul a kiilönbusz Budapestre, 17.30 órakor! [ 

Jegyárak: 250,- Ft; 390,- Ft; 450,- Ft; 550,- Ft.
Buszjegy ára: 300,- Ft. [

|  JELENTKEZÉS, JEGYRENDELÉS A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN! \

i  r
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0 C

Könnycseppek csorognak 
arcom tükre mögött.
Már halálomra készülök, 
készülnek...

...ülnek.

B Ü N TETÉS

Szorul a súlyosan font 

kötél nyakamon.

Börtönömbe nemsokára 
a rabszállító kocsival 
bekanyarodom.
Sárga, épületfoszlány 
hiánnyal 
tarkított épület, 
s az őrök,
mint ezernyi kövület 
füstölögnek, 
lassan kihűlnek, 
hogy maradványaikat 
szem előtt tartsák 
az utókornak 
e csúfos világban 
a vasrácson túl, 
ahol a megélhetés 
patkányharca 
dúl

üres dobozok fölött. 
Gyilkostársam az ablakban 
könyökölt.
Irigyelte az idealizált 
kinti világot,
Hiszen megölte a valóságot...

ĵt.
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D E A L S
Az Aszódi Tükör életében egy új rovatot nyitot
tunk, ami a fiataloknak szól.

Első beszámolónkban az aszódi Deals zene
kart faggattuk egy kicsit. Kovács Attilával és 
Kádár Péterrel február 21-i buli után ültünk le 
beszélgetni.

- Mit kell tudni a Deals-ről?
- A  zenekar a Nagy Gyógyszer és a Rebel Yell for
mációból á llt össze, és már két és fél éve tart a 
"k a rr ie rü n k ” . M ár k é s z íte ttü n k  egy  6 szám os 
demót, és most készülünk egy újabb anyag felvé- 
telére. A  zenekarban négyen vagyunk : Kovács At
tila - dob, Kádár Péter - basszusgitár, Kis Sándor - 

gitár, vokál, Pintér M iklós - ének.

- 1996 márciusában adtátok ki a “Lélekszálak" c. 
első demótokat. Miért pont “Lélekszálak" lett a ka
zetta címe?
- Mikiké írja a szövegeket és az ő lelkének egy- 
egy darabját öntötte szavakba, ezért adtuk neki 
ezt a címet.

- És miért pont Deals lett a zenekar neve?
- Ez egy nagyon egyszerű dolog: Sanyinak volt 
egy pulóvere, amire ez volt felírva. Sokat gondol
kodtunk, hogy mi legyen a nevünk, megláttuk Sa
nyi pulóverén a fe liratot és így lett a nevünk Deals.

- Milyen egy átlagos bulitok? Erre azért vagyok kí
váncsi, mert ti nem csak Aszódon játszotok, ha
nem az ország különböző részein. Hol indul be 
jobban a közönség: itthon vagy máshol?
- Az az igazság, hogy ez változó, mert itt Aszódon 
elég sokat játszunk és éppen ezért itt nem szoktak 
igazán jók  lenni a bulik. A  közelm últban já tszo t
tunk Jászberényben a tanárképző főiskolán és ott 
nagyon be indu ltak az em berek, az nagyon te t
szett, talán életünk legjobb bulija volt.

- Miért volt énekesváltás a zenekarban?
- Arról van szó, hogy Majoros Csaba (ex énekes) 
a bulik e lő tt ideges volt, s m indenféle baja volt, 
nyafogott az Aszód Fesztivá lon történő fe llépés 
előtt. Nagyon sokat csúsztunk és arról volt szó, 
hogy vannak olyan számok, am ik már nem férnek 
be a keretbe. Ő erre azt mondta, hogy nem éne
kel, ha nem játsszuk el az összes számot amit be
terveztünk. Mi mondtuk, hogy erre nincs lehető

ség, láthatod, értheted és erre ő azt mondta, hogy 

kiválik a zenekarból.

- De haverok maradtatok, igaz?
- Ez így van.

- Érdekelne minket, hogy miért volt ez a stílusvál
tás, hisz régen játszottatok olyan feldolgozásokat, 
mint például: Sing Sing, Action, Tankcsapda.
- Rájöttünk, hogy feldolgozásokat nem játszhatunk 

é letünk végéig, inkább egy sa já t stílust a lakíto t
tunk ki magunknak, mert feldolgozásokkal eljutsz 
egy bizonyos szintig, de utána már nem tudsz ho
vá lépni, és ha a sa já t é rzése ide t adod elő, az 
mégiscsak más.

- Születőben van a m ásodik demótok. Lesz-e 
drasztikus változás az előző demóhoz képest?
- Hát, ez egy 10 szám os dem ó lesz, drasztikus 
változás nélkül. 3 szám lesz rajta a régi demónk- 
ról. Szám cím eket nem m ondunk, legyen inkább 
m e g lepe tés . A c ím e: “ S ze repek" lesz. Ez az 
anyag szerintünk nagyon jól fog m egszólalni és 
sokat is várunk tőle. Az az igazság, hogy egy ko
moly stúdióba fogunk menni, mi m indent elköve
tünk, hogy jól já tsszuk fel a dolgokat, a többi csak 
a technikuson múlik. Reméljük, hogy ezzel érdem
ben előre tudunk jutni.

- A zenei környezetben hová soroljátok be maga
tokat?
- Először a “grunge” stílusba soroltuk be magun
kat, de sikerült kialakítanunk egy saját stílust.

- A zenekarban ki m ilyen stílusú zenét hallgat, 
szeret?
- Én, Miki és Sanyi a “grunge” stílusú műfajt ked
veljük.
- És te Attila?
- Én képv ise lem  a ze n e ka rb a n  az e llenzéke t, 
ugyanis én a rock and roll stílusú zenekarokat ked
velem.

- Szerintem a kisvárosi bandáknak sokkal nehezebb 
feltörni. Ezzel kapcsolatban mi a véleményetek?
- Ez igaz. Az a lényeg, hogy be kell kerülni a pesti 
klubokba, hogy felfigyeljenek ránk. Próbálkozunk, 
próbálkozunk és reméljük, hogy jól fog összeállni 
az új anyag, és azzal tudunk majd “házalni” .
- Köszönjük a beszélgetést.

Sok sikert továbbra is !

Jónás Roland - Szabó Gábor
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H. Zsemberovszki Erzsébet

Emlékezzünk ezerszáz esztendőnkre ! Márciusi napsoroló
Évek suhannak, századok szállnak,
Messzi, távoli emlék üzen a mának.
De sok víz lefolyt Tiszán, Dunán
Mióta itt magyar teremtett magának új hazát!
Emlékezzünk tisztelettel, honfoglaló őseinkre,
Erőt, jó  példát merítve, az elkövetkező esztendőkre. 
Sok harcot vívtunk itt, e vérrel öntözött földön,
“Kínzó rabság könnye hullott árvák hőn szeméből” 
Keserves megpróbáltatások érték nemzetünket, 
Megérdemelnénk, hogy ezután békességbe 
leljük életünket!
“Egy ezredévi szenvedés kér éltet, vagy halált” 
Kérünk Istenünk, hogy jövőnkre áldásod ádd!
Segítsél bennünket, hogy összetartó néppé váljunk, 
Kik a bajban, megpróbáltatásban is 
egymásra találunk.
“Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt”
Segíts ne büntesd az utánunk következőt!
Kérünk, légy a jövő nemzedékkel,
Hogy békén dolgozhassanak, amíg csak élnek!
Törjük meg a régi mondást, hiedelmet,
Hogy hazájában is lehessen próféta 
az értékes ember.
Ne csak tőlünk távol kapjanak megbecsülést,
De itthon is adjunk nékik lehetőséget, elismerést! 
“Hányszor támadt tenfiad szép hazám kebledre”
S egymást martuk emberi mivoltunkból kikelve!!! 
“Isten csodája, hogy még áll hazánk”
S ez most is ugyancsak elmondható reánk!
Nekünk nem szabad se jobbra, se balra kitérni,
Csakis összefogva, becsülettel, szeretettel 
előre haladni!
Hogy mi legyünk Európában a béke szigete 
A minden más nemzet is ezt kövesse!
Ha szorgalmasan dolgozunk a szebb jövőér 
“Hisszük, hogy lesz még szőlő lágy kenyér” 
“Hazádnak rendületlenül légy híve, óh magyar”
E mondást szem előtt tartva éljed sorsodat!
Mert csak így virágoztathatjuk fel hazánkat,
S élhetünk további sok, sok évszázadokat!
“Isten, áldd meg a magyart, jókedvvel, bőséggel”
S egymásiránti szeretettel, tisztelettel, békességgel!!!

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

HIRDESSEN
AZ ASZÓDI TÜKÖRBEN!

HIRDETÉSI DÍJAK

Apróhirdetés 12,-Ft + 25 % ÁFA 15,-Ft

1/8 oldal 400,-Ft + 25 % ÁFA 500,-Ft

1/4 oldal 700,-Ft + 25 % ÁFA 875,-Ft

1/2 oldal 1.500,-Ft + 25 % ÁFA 1.875,-Ft

1 oldal 3.000,-Ft + 25 % ÁFA 3.750,-Ft

Március első jeles napja Kázmér (4.). A ka
lendárium szerint “patkányűző” nap. Európában 
a XVIII. sz. elején ütötte fel fejét a patkányvesze- 
delem, mégpedig a vándorpatkány. A patkányok 
egy része a szárazföidön vándorolt Közép-Ázsi- 
ából Európa keleti államaiba, másrészük az Indi
ából jövő hajók potyautasaiként érkezett a Föld
közi-tenger kikötőibe. Ezek a városok aztán mint 
megannyi fertőző góc csak úgy ontották maguk
ból a kártékony rágcsálók százezreit. A közép
kornak a fekete patkány volt a réme, mely Euró
pában őshonos. A patkányok a pestisnek vagy 
döghalálnak voltak a terjesztői. 1347-ben Euró
pa lakosságából minden harmadik ember a pes
tis áldozata lett, szám szerint 25 millió fő, s eb
ben a borzalmas pusztulásban döntő szerepe 
volt a ragályt terjesztő patkányseregnek is. Nap
jaink kikötővárosaiban, így például Bombay-ben 
minden esztendőben megrendezik a patkányir
tás napját, amikor hatalmas patkány-bábukat 
hordoznak végig az utcákon, felhívta a lakosság 
figyelmét irtásukra.

Március 12-e, Gergely napja az ónaptár sze
rint március 1-jére esett, s a szláv népek egykori 
újéve volt. Gergely az iskolák pártfogója, patró- 
nusa volt.

“Gergely napja ritkán, hogy jó,
Hideg, szeles, sokszor van hó...”

mondja a rigmus, s bizony, a szakállát rázó Ger
gely nem ritkaság.

A tavaszi munkák megkezdését célozza az a 
mondás, mely szerint Gertrúd “megereszti a 
munkát”, annál is inkább, mert Sándor (18), Jó
zsef (19) és Benedek (21) zsákkal a hátukon 
hozzák a meleg, tavaszias légtömegeket. Bene
dek a fűnek termésfakasztó napja volt valamikor, 
a gyerekek körbefogózva dicsérték őt: “Bene
dek, jönnek a jó  melegek. ”

Március 22-t sok helyen tartják “guzsalyütő" 
napnak, hiszen a tavaszi munkák beálltával ek
kor hagyják abba a falusi asszonyok a fonást.

24-e Gábor napja, a káposztaültetés ideje, 
25-e pedig a gyümölcsfák oltásának időpontját 
jelzi, ezért nevezik Gyümölcsoltónak is.

Március 29-e a mák vetőnapja, sok helyen 
ekkor kerül a földbe a len is.

Wra Ol
K • t i

n
m t a
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1.000,-Ft-os rejtvény!
Március havi rejtvényünk megfejtése Petőfi Sándor költeményének részlete. Ha sikerült megfejtenie, nyílt le
velezőlapon küldje be szerkesztőségünkbe. A megfejtők között 1.000,-Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk ki A megfej
téseket az Aszódi Tükör szerkesztőségébe kérjük elküldeni, vagy személyesen beadni: Városi Könyvtár, Aszód 2170, 
Kossuth u. 8. Pf. 13. Beküldésének határideje: március 20. A nyertes nevét következő számunkban közöljük.

Vízszintes
1. A megfejtés része. 12. Segít a 
bajban. 13. Beltenger. 14. Sándor 
György 15. Római ezeregyszáz. 
16. Majdnem hiúz! 17. Helyrag. 
18. Odú féle. 20. Azonos magán
hangzók 21. Kádé! 22. Nem iro
dalmi nyelv 24. Rosszul jegyez le 
26. Családtag névelővel 28. 
Római kettő 29. Gyógyszer 31. 
Oxigén 32. Bilincs régiesen 34. 
Uralkodói 35. ...az óra 36. Gémes 
Roland 37. Üzemanyag forgal
mazó cég márkaneve 39. Női név 
40. Nem ismeretlen 42. Próféta 
46. Hiányosan érző ! 47. 
Majdnem old 48. Idősebb férfi 
régiesen 49. Értelmes lény 52. G 
53. Beáll egynemű betűi 54. A 
fegyenc is az 56. Szolmizációs 
hang 57. Régi repülőgép típus 
58. G.

Függőleges
2. Előtag, tized 3. Női név 4. “Hangműhely” 5. Magyar 6. A megfejtés része 7. A jól hangolt ... 8. Állami Vagyon
ügynökség 9. Űrállomás 10. Ismeretlen festő 11. Nagyon idős 15. A megfejtés része 19. Előkelő 23. Zéró 24. Azonos 
magánhangzók 25. Felidegesít 27. Testnedv 30. Római ötszázegy 33. Végtag 34. Jelkép 35. Ügyirat röv. 38. A föld alá 
hatol 40. Házi Sarolta 41. Használt 43. Elba rész! 44. Fohász 45. Biztosító röv. 48. Szomorúság 50. Igekötő 51. Fölülről le 
55. Bór

T-né

Az 1.000,-Ft-os vásárlási utalványt Odler Ferencné, 
a Jolika Élelmiszerbolt vezetője ajánlotta fe l!

Köszönjük a támogatását!

A TISZTÁBB ASZÓDÉRT !
Szeretettel várunk mindenkit, aki magáénak érzi a várost és tenni is akar érte

á p r ilis  hó 5 -én  N A G Y T A K A R ÍT Á S T

szervezünk a városban és környékén.

A részvételt jelezni lehet Puskás Péternél és Eltér Csabánál személyesen vagy telefonon:
(28)-400-110, (28) 400-010.

Aki tud, hozzon magával kézi szerszámot, esetleg utánfutót vagy taligát.
Nagyon rossz idő esetén (havazás, eső) az új időpont április 9-e.

Mindenkit szeretettel várunk :
Aszódi polgárok
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Tisztelt
adózó

állampolgár!

Az 1990 óta Aszódon működő 
“A szód Ifjú s á g é rt A la p ít 
vány” azon szervezetek közé 
tartozik amelyet Ön is támogat
hat személyi jövedelem adója 
1%-ával.
Alapítványunk - az ifjúság kul
turális tevékenységét, sportolá
si lehetőségét, tehetséges fia
talok felkarolását, időskorúak 
karitatív támogatását az ifjúság 
bevonásával - anyagi eszközei
hez mérten támogatja. 
A m enny iben  úgy g o n d o lja , 
hogy alapítványunkon keresztül 
az aszódi ifjúságot támogatná, 
úgy kérjük, hogy egy levelező 
lap nagyságú papírra az alábbi
akat írja rá:

az alapítvány adószáma 
19175773-1 -1 3  
alapítvány neve:

Aszód Ifjúságért Alapítvány
Ezt tegye borítékba, s a feladó
hoz: nevét, lakcímét és szemé
lyi számát olvashatóan írja fel! 
Kérjük a fent leírtak pontos be
tartását, mert csak a szabályo
san kitöltött borítékot fogadja el 
az adóhatóság.
-H a  egyéni adóbevallást ké

szít, a borítékot és a szándék- 
nyilatkozatot az adóbevallásá
val együtt küldje vissza 

- Ha a munkahelye készíti el az 
adóbevallását, a borítékba tett 
nyilatkozatot a bérelszámoló
jának adja át, aki az adóható
ság felé továbbítja.

A támogatásból befolyt összeg 
korrekt felhasználásáért a kura
tórium erkölcsileg és anyagilag 
felelős.

A kuratórium tagjai:
Elnök: Kovács Ferencné 
Tagok: Pesti Imréné, Penák 
Dóra, Sáhóné Bordás Éva, Ve
zér Anna, Remenár József

A személyi jövedelemadóról szóló tör
vény jogot ad minden adózó 

állampolgárnak arra, hogy adója 
1% -ának felhasználásáról döntsön.

A könnyebb döntés érdekében felsoroljuk azokat azon aszódi alapít
ványokat, amelyek javára rendelkezhetnek:

- Aszód Városért Alapítvány 
adószáma: 19180461 -1 -13

- Aszódi Városszépítő Egyesület 
adószáma : 19184984-1 -13

- Kollégium Alapítvány 
adószáma : 19180935 -1 -13

- Aszód Ifjúságért Alapítvány 
adószáma: 19175773 - 1 - 13

Pillanatkép az optimizmusról
Mindig öröm, amikor olyan emberek látogatnak városunkba, akik 

szaktudásukkal vagy emberi tartásukkal alapozták meg hírnevüket. Széle
sítik látókörünket, érveikkel, netán ellenérveikkel gondolkodásra késztet
nek.

A múlt év utolsó hónapjaiban tartott előadást Dr. Kellermayer Miklós 
professzor és Dr. Czeizel Endre genetikus is. Ez az év pedig Dr. Habsburg 
Ottó látogatásával indult. Ó, beszédében hosszú perceket szentelt arra, 
hogy optimizmusra biztasson bennünket, mert mint mondta : “a rossz 
megjön magától is”.

Néhány nappal később utazom a buszon. Hideg és rosszkedvű a reg
gel. Az előttem levő ülésen két domonyi bácsika. A fiatalabb nyugdíjas 
szelvényét szorongatja kezében. Az idősebbnek már nem kell jegyet vál
tania. Mégis ő a virgoncabb. Arca tiszta, simára borotvált, szemén meg
megcsillan aranyozott keretes szemüvege. Egy darabig csendben ülünk, 
majd az idősebb nem bírja tovább a hallgatást: - Na, mit gondolsz, há
nyas vagyok ? Na ?

- Hányas ? - adja meg magát a másik.
- ‘8-as ! - vágja ki büszkén, s elmosolyodik. Amaz nem válaszol. Lehet, 

hogy számol.
- Szép kor, nem ? - sürgeti az elismerést.
- Szép. - Aztán, talán mentségként szótlanságára, még hozzáteszi: - Hi

deg van.
- Hideg. Ez a nagy hó, az teszi! - élénkül meg a bácsika.
- Az.
- Na, de hagy legyen ! Tél van !
- Hát. - Legalább nem kell menni kapálni ! - nevet döcögve, s már mo

solygok én is. Hát, ilyen egyszerű.

BM
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Új segélyhívó számok
A MENTŐK szánna 04-ről 104-re.

a TŰZOLTÓK száma 05-ről 105-re.

a RENDŐRSÉG száma 07-ről 107-re 

változik.

A KHVM döntése értelmében 1997. február 15-től új segélyhívó számok kerülnek bevezetésre.
A szolgáltatások folyamatosságának biztosítása érdekében 3 hónapig tovább élnek a régi hívószámok is. 
A három hónap elteltével a segélyhívó szolgálatokat csak az új számokon lehet elérni. A régi számokon 

hangbemondás figyelmezteti a hívót a szám megváltozására.
Az egyessel kezdődő 3 jegyű speciális hívószámokra való folyamatos áttéréssel a MATÁV igazodik 

a nemzetközi gyakorlathoz, elősegítve az egységes Európához való csatlakozásunkat.

MATÁV

Közérdekű telefonszámok -Aszód
Benzinkút 400-105 Zeneiksola 400-093 OTP 400-133

Bölcsőde 400-089 Könyvtár 400-042 400-076

Kollégium 400-078 Orvosi Rendelő 400-032 Napsugár Óvoda 400-422

Malom 400-005 INO 400-103 Szivárvány 400-419

Ferromechanika 400-015 Honvédség 400-094 Patika (Szt. István) 400-179
400-017 Vízközmű Kft. 400-178 Patika (Szabadság tér) 400-432

Fiúnevelő Intézet 400-010 Szennyvíztelep 400-164 Római kát. plébánia 400-049
400-104 Levéltár 400-037 Detre János esperes 400-417

GAVIT 400-144 MÁV 400-400 Postahivatal 400-057
400-027 Mentőállomás 400-135 Rendőrség 400-012

Gimnázium 400-006 Múzeum 400-014 Tüdőgondozó 400-051

Csengey G. Iskola 
2. sz. Ált. Isk.

400-044
400-431

SZTK 400-107
400-106

TÜZÉP 400-026

Még mindig harapnak a kutyák
Megjelent az Aszódi Tükör januári számában, hogy Aszód 

város területén elrendelték az ebzárlatot.
Sajnos a kóbor ebek ezt nem olvasták és tovább kóborol

tak, hol magányosan, hol csapatokba verődve, rémisztgetve 
a lakosságot és nem utolsósorban a POSTÁS kézbesítőket.

Tudom, hogy vannak ezek között az ebek között szánandó 
aranyos kutyák, amelyeknek itt-ott többen néha enni adnak, 
így a házuk közelébe is szoktatják. Sajnos ezzel még nem ol
dották meg az elhelyezésüket, esetleges gondozásukat, mi
vel továbbra is az utcán vannak, kitéve a különböző betegsé
geknek, illetve baleseteknek, ami esetleg számukra is végze
tes lehet. (Nemegyszer látni az út szélén a szerencsétlenül 
jártak tetemét.) Ezek az ebek - egyszer volt kedvencek - azért 
még jámborabbak azoknál a társaiknál, akiknek úgymond 
saját birodalmuk van. A kerítésen belül elzárva, esetleg meg
kötve levő kutyákkal nincs is baj. Nagyobb a gond azokkal, 
amelyek láncukat elszakítva az utcára kiszöknek és ott meg
támadják az arra járókat.

1997 is sajnos úgy kezdődött, hogy postást harapott az

elengedett kutyus. A sérülés fájdalmán kívül a munkáját 
végző embernek a ruházatában is kárt tett, mely kár megté
rítésére a tulajdonos sajnos nem volt kötelezhető. Van a vá
ros területén olyan kutya is, amely lehetetlenné teszi egyes 
területeken a kézbesítést, mert állandóan az utcára kerül és 
támadólag lép fel az arra kézbesítő kollégánkkal szemben.

Sajnos ilyenkor csak azt tehetem, hogy írok a tulajdonos
nak egy szabvány felszólítást, amit a veszélyeztetett kézbesí
tőnek kellene kivinnie. A kör bezárult. Isszák a levét azok a 
címzettek, akik az ominózus hely után laknak és nem lehet 
őket megközelíteni.

A fenti eszmefuttatás végett ISMÉTELTEN ké
rem a kutyatulajdonosokat, hogy kedvencüket 
úgy tartsák, hogy az más testi épségét 
ne veszélyeztesse és a POS
TÁS is el tudja végezni pa
n aszm en tesen  a m u n k á já t.
Szíves megértésüket és közremű
ködésüket köszönve:

Kvaka István
Postavezető
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Az Aszódi Kamarateátrum 
1997. március 15-16-án 19.00 órakor bemutatja

Luiai Pirandello

A z em ber, az á lla t és  az e rén y
vígjáték két felvonásban

fordította: Heltai Jenő 
Szereposztás:

Rosaria, házvezetőnő - Kiss Bernadett 
Totot, patikus - Péter Balázs 
Giglio, diák - Barabás Tamás 

Paulino, magántanár - Győrfi János [ • * ( £ '“  
Perelláné - Katona Lászlóné 

Puleio , orvos - Mészáros Attila 
Matróz - Péter Balázs 

Grazia, cseléd - Dúzs Márta 
Perella, hajóskapitány - Barabás Tamás

Technikus : Katona László 

Rendező: Barabás Tamás

Paulinonak viszonya van Perellánéval, aki teherbe esik 
tőle. S mivel férje 3 éve nem hál vele, a várható gyer

mekáldás miatt rá kell vennie férjét, hogy eltöltsön 
vele egy éjszakát...

í^ ik tú itű i &CUMULZI Q íd p ű k

VÁRO SI M ÚZEUM

7- én 16 óra : Gödöllői Tavaszi Napok megnyitója 
A Grassalkovichok barokk kincsei kiállítás 
megnyitója

M ŰVELŐ D ÉSI KÖ ZPO N T

8- 9-én Tavaszi népszokások - hagyományőrző 
együttevezetők továbbképzése
15- én 16 óra : Élő gobelin - magyar kárpitművészek 
kiállításának megnyitója
16- án 19 óra : A Gödöllői Szimfonikus Zenekar és 
az All the ages kamarakórus hangversenye
21- én 16 óra : A Grassalkovichok kora - felolvasó-
ülés
25-én 19.00 óra: Bohém Ragtime Bánd, George 
elly, John Gill koncertje

GÖ DÖ LLŐ I KIRÁLYI KASTÉLY. LOVARDA

16-án 11 óra : Jótékonysági művészeti kiállítás és 
vásár megnyitója

STÚ D IÓ SZÍN H ÁZI NAPOK:

15-én 19 óra Slawomir Mrozek: Tangó
22- én 19 óra Valentyin Katajev : A kör négyszögesí
tése
27- én 19 óra Ignacy Witkiewicz: Vizityúk
28- én 19 óra : Thury Zoltán: Katonák

A VÉCSEY KÁROLY HELYŐRSÉGI KLUB 
MÁRCIUSI PROGRAMJAIBÓL

1- jén 19.00:
2- án 9.00: 
4-én 15.00
6- án 15.00
7- én 20.00

8-án 19.00:
11-én 15.00:
14- 15-16-án 19.00:
15- én 9.00:
21- én 20.00:

22- én 15.00:
27-én 18.00:

Vadászbál
Aszód-Érd sakkmérkőzés 
Honvéd Nyugdíjasklub Nőnapi délutánja 
Városi Nyugdíjasklub Nőnapi műsora 
Rock Garázs : Mr. Basary és az Arizona 
együttes. Belépődíj: 250,-Ft 
Nimród Horgászegyesület bálja 
Galga ÁFÉSZ közgyűlése 
Az Aszódi Kamarateátrum előadásai 
Lóverseny a Polgárőrség szervezésében 
Rock Garázs: Triple Trouble együttes (Gö
döllő). Belépődíj: 250,-Ft 
A Napsugár Óvoda műsoros délutánja 
A városi Zeneiskola jótékonysági hangver
senye

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

Minden hétfőn és szerdánl 8.00 : Aerobic 
Minden kedden 16.00 : Sakk

VÁSÁROK

4-én, 7-én és 18-án : Ruhavásár.

ULTIKLUB

13-án és 27-én 18.00 : Az 1997-es bajnokság selejtezői.

FIG YELEM! A Providencia Biztositó képviselője minden 
szerdán 10.00-15.00-ig várja ügyfeleit. 

Értesítjük Kedves Látogatóinkat, hogy a Helyőrségi Klub 
március 29-30-31-én ZÁRVA tart!

Március 15. KUPA \  
léapuskalövö-versenv

1997. március 15-én 8 órától a Vécsey Károly Helyőr
ségi Klubban férfiak részére : egyéni és csapatverseny 

(3 + 1 fős csapat)
Nők részére : egyéni verseny 

Juniorok részére : egyéni verseny 
Nevezési d íj: csak felnőtteknek 100 Ft/fő 

A csapatversenyre - az intézmények, pártok, egyesüle
tek mellett - munkahelyi kollektívák, baráti társaságok 

és egyéb közösségek is nevezhetnek.
Nevezni a verseny napján reggel 

8 órától lehet a helyszínen !
A rendezvény védnöke :

Sztán István ezredes, helyőrségparancsnok 
a Polgárőr csoport nevében

Szenoránczki Ferenc
csoportvezető
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/  / * *
ÜSZŐ SIKEREK A MEGYEI DIÁKOLIMPIÁN

Színvonalas rendezés mellett február 23-án a BVSC uszodában rendezték a budapesti és a Pest megyei diákolimpia 
úszóversenyét. Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola sikeresen szerepelt - sajnálatos, 
hogy nem volt összesített pontverseny - mert eredményeik, helyezéseik alapján biztos megnyerték volna azt is.
Eredmények:

Leánvok: 100 m há t: 1. Varga Nóra 
3. Konkoly Adrienn

------ 100 m mell: 1. Varga Nóra
f '  '" iA 3. Péter Eszter
jpdSUll 4 x 50 m gyors váltó 2. Aszód, Gimnázium csapata (Péter, Mezei, Konkoly, Varga)

tfjF *  íV  a S 3 Fiúk: 100 m há t: 1. Kovács Ádám
100 m gyors: 2. Kovács Ádám
100 m mell : 4. Oláh Ferenc
4 x 50 m gyorsváltó: 5. Gimnázium csapata (Burány, Hasznosi, Márkus, Kovács)

Felkészítő tanáruk: Nyíry Zsolt úszóedző volt.
Eredményeikhez, sikerükhöz gratulálunk IA diákolimpia sajnos nem feljutásos verseny volt - így nincs országos döntő. A 
versenyzők így tudnak készülni a megyei triationos diákolimpiára. Ahhoz is kívánunk eredményes felkészülést.

Petőfi S. Gimnázium
Diáksportköre

A Gödöllői Állatkórház nyitva tartása :
Rendelési idő:

hétfő-szerda-péntek 8-19 óráig 
kedd-csütörtök 8-10 óráig és 16-19 óráig 

Ügyelet (dupla tarifa !):
szombat - vasárnap és ünnepnap : 10-18 óráig 

Nem sürgősségi műtétek: 
kedd-csütörtök 10-16 óráig 

előzetes időpont-egyeztetés szerin t!!! 
Gödöllői Állatkórház Kft.

2100 Gödöllő, Kotlán S. u. 1.
Tel. : (28)-330-611

ERTESITES
A Polgármesteri Hivatal és a körzeti állatorvos értesíti a la
kosságot, hogy az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása 
Aszódon az alábbi időpontokban és helyen lesz:
1997. március 26-án (szerdán) 8 órától 11 óráig a Kondoros 
téren, március 27-én (csütörtökön) 14 órától 17 óráig a Pol
gármesteri Hivatal udvarán. A pótoltás április 2-án (szerdán) 
14 órától 17 óráig a Kondoros téren lesz.

Dr. Németh Mihály 
körzeti állatorvos

Az aszódi Petőfi Múzeum március 15- 
től felvesz 2 teremőrt, 4 ill. 8 órás 
munkaidővel. Jelentkezni lehet szemé
lyesen a Petőfi Múzeumban 9-14 óra 
között, illetve a (28)-400 014 - es tele
fonszámon.

Nyelvtanulási és munkalehetőség érett
ségizett lányoknak. Au pair (baby-sit- 
ter) közvetítés Angliába. Érd.: Nagy Nó
ra, Aszód 2170, Baross tér 2/D.
Tel./fax: (28)-400-516

Aszód Főutcáján 30-50 m2 üzlet kiadó. 
Tel.: (28)-401 -463 vagy (30)-221-189

Használt bútorok olcsón eladók. 
Tel.: (06)-(28)-401-811

Kertes családi ház eladó.
Érd.: Oláh Rudolf, Aszód, Hunyadi u. 3.

Autómentés, árufuvarozás éjjel-nappal. 
Tel.: 06-30-403 479, 

06-28-401 245

Új családi ház eladó! 
Aszód, Podmaniczky u. 8. 

Tel.: (28)-400 422 
(11-13 óra között)

Több éve sikeresen működő DIÁK 
TÁNCTÁBOR, tánctanár vezetésével, 
BALATONUDVARIBAN. Hetes turnu
sokban, kis csoportokban, július 13 - 
augusztus 17-ig. Költsége kortól füg
gően : 8.900 - 10.700 Ft-ig. Kérjen in
formációt : Molnár Ilona, (06)-(28)- 
401 783 vagy (06)-(60)-345 936 -os 
telefonszámon.

Divatos szalagfüggönyök közvetlen a 
gyártótól.
Megtekinthető és érdeklődni lehet: 
Huszárné, Aszód, Kossuth u. 12.
Tel.: 400-145
Műhely: Budapest Tel.: 06-1-221-8022

r ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Aszód és a környező települések (Bag, Iklad, Domony, Galgamácsa, Váckisújfalu, Kartal, Verseg) részére 

kialakított hétvégi és ünnepi ügyelet márciusi beosztása az alábbiak szerint alakul:
1-jén 8 órától 3-án 8 óráig Dr. Márton János Galgamácsa, Kiskút 3.
8-án 8 órától 10-én 8 óráig Dr. Szőke Pál Aszód, Kossuth u. 86
15-én 8 órától 17-én 8 óráig Dr. Soós Endre Aszód, Kossuth u. 51.
22-én 8 órától 24-én 8 óráig Dr. Németh Mihály Aszód, Kossuth u. 62.

29-én 8 órától április 1-én 8 óráig : Dr. Szőke Zsolt Aszód, Kossuth u. 86.

Tel.: 06-30-229-420 
Tel.: 06-28-400-413 
Tel.: 06-28-400-062 
Tel.: 06-28-400-207 
Tel.: 06-20-566-529 JV.
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T isz t e l t  l e e n d ő  ü g y f e l e in k  !
r  • •

Értesítjük Önöket, hogy a gödöllői

B.B. AUTÓSISKOLA BT.
ezentúl m ár az összes járm űkategóriá

ban indítja non-stop tanfolyam ait Aszó

don a Helyőrségi M űvelődési Házban.

A tanfolyamokra a következő kategóri

ákban várjuk jelentkezésüket:

- “SM ” segédmotor
- “A l” motorkerékpár 150 cm 3-ig
- “A ” motorkerékpár 150 cm 3 fölött

- “B” személygépkocsi

- “C tehergépkocsi - bevezető áron!
- “E” nehézpótkocsi - bevezető áron!
- “D” autóbusz - bevezető áron!
A jelentkezőknek a tanfolyam  elvégzé
séhez részletfizetési kedvezm ényt biz

tosítunk, ami azt jelenti, hogy Ön a tan

folyamot akkor is elkezdheti ha pillanat

nyilag pénzzel nem  rendelkezik, így a 

vizsga és tanfolyam díjat menet közben, 
részletekben fizetheti.

Következő tan folyam megnyitónk: 

1997. március 20. - 17.30 óra

Aszód Helyőrségi M űvelődési Ház,
m elyre m inden érdek lődő t szerete tte l 
várunk, mivel itt m inden felmerült kér
désre igyekszünk kielégítő, részletes vá
laszt adni.

Előzetes jelentkezésüket addig is várja, 

illetve felm erült kérdéseikre válaszol: 

Vörös László igazgató, Helyőrségi M ű
velődési Ház, Aszód

KRESZ, RUTIN ÉS “BÜ ” VIZSGA  
ASZÓ DO N !!!

D I Á K K E D V E Z M É N Y ! ! !

RIASZTÓ RENDSZEREK 

TELEPÍTÉSE LAKÁS, ÜZLET 

(RENDŐRSÉGI ENGEDÉLLYEL)

TELEFONOK,

GSM RÁDIÓTELEFONOK ÉS 

TARTOZÉKAI ELADÁSA ÉS 
JAVÍTÁSA

KIHANGOSÍTÓ KÉSZÜLÉKEK 

BESZERELÉSE

^  ELEKTROM OS KAPUNYITÓK, 

KAPUTELEFONOK SZERELÉSE

M EGRENDELHETŐ: 2170, ASZÓD 
PESTI U. 3. SZ. ALATTI ÜZLETBEN 

T isz t e l e t t e l : H u s z á r  L á sz l ó  

06-20-449-676

Ú J  Ú J  Ú J
1997 Január^06-tó!

ASZÓD -on

Személy- 6a teherfuvarozó
SxénAmi. n m e  Tml-
3170 JkSXÓO T tk tr ju . 06-20-226-210
M T á r utó* 1. T A X I 06-20-297-775

Kiadja a PERGAMEN-TEXT. BT. Megbízott szerkesztő: 
Dinnyés László Olvasószerkesztő: Gyárfás Zsuzsa 

Munkatársak: Balya Ferencné, Búzás Mária, Gál Tibor, 
Sáhóné Bordás Éva Aszódi Tükör Szerkesztősége: Városi Könyvtár, 

Aszód 2170, Kossuth u. 8. Pf. 13, Tel.: 400-042

t

r
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A S Z Ó D  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A TÁ N A K  

1997. ÉVI K Ö LTS É G V E TÉ S E

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az Országgyűlés e lfogadta  a M agyar Köztársaság 1997.évi kö ltségvetésérő l, 

va lam int a végrehajtásához kapcsolódóan egyes tö rvények m ódosításáró l szóló 

1996.évi CXXIV.törvényt.

A többször m ódosíto tt 1992. évi XXXVIII. sz. állam háztartási tv. 71 . § .(1 ) bek. 

alapján az 1997. évre vonatkozó, a jegyző álta l elkészített helyi önkorm ányzati 

költségvetési rendelettervezetet,-a költségvetési tö rvény kih irdetését követő 3o 

napon belül - a po lgárm esternek be kell nyú jtan ia a képvise lő-testü let felé.

A költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rend

szeréről szóló a 212 /1996 .sz.K orm .rende le tte l m ó dos íto tt 156/1995. (X II.26 .) 

sz. korm . rendelet 18. §. alapján a helyi önkorm ányzat költségvetése az alábbi 

szerkezetben készül:

a. ) az önkorm ányzat és költségvetési szervei bevételei forrásonként,

b . ) a m űködési,fenntartás i e lő irányzatok önállóan és részben önállóan gazdál

kodó költségvetési szervenként, intézm ényen belül kiem elt előirányzatonként 

részletezve,

c. ) a felú jítási előirányzatok célonként,

d . ) a felhalm ozási kiadások feladatonként,

e. ) az önkorm ányzati hivatal költségvetése fe ladatonként, va lam in t kü lön téte l

ben az álta lános és céltartalék,

f .  ) a többéves kihatással já ró  fe ladatok előirányzatai éves bontásban,

g . ) a m űködési és a felhalm ozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoz

tató jelleggel m érlegszerűen, egym ástó l e lkü lönítve, de - a finanszírozási m ű 

veleteket is figye lem be véve - együttesen egyensúlyban a rendelet mellék

letében be kell m utatni.

Aszód vá ro s  19 9 7 . évi k ö lts é g v e té s i k o n c e p c ió já t a K é p v is e lő - te s tü le t a 

28/1996. /XI.27./Ö R.sz.rendeletével e lfogadta. Ezt követően az á llam i tám ogatás 

m ó dos íto tt no rm atívá i ism eretében a 1997.év i pénzügyi te rve t m egv ita tták  a 

P énzügyi-Te lepülésfejlesztési-Népjóléti b izottság elnökei, s m egfogalm azták a 

költségvetés véglegesítésére vonatkozó irányelveket.

Az 1997,évi végleges költségvetési javaslat tervszám ai vá ltoztak az 1997.évi álla

m i tám ogatás norm atíváinak növe lt összegével. A TB.tám ogatás mértéke - m ivel 

az OEP-től végleges adatot csak feb ruá r végén kapnak - lecsökkent a tavalyi te l

jesítés szintjére.

A költségvetési tervjavaslatba bekerü lt a köztisztv ise lők 17 % -os bérfejlesztése, 

ugyanis ez a koncepcióban nem szerepelt. A koncepcióhoz viszonyítva néhány 

szakfe ladat kiadása nő tt, igy a szoc iá lp o litika i tám oga tások összege, a m u n 

kanélküliek jöv .pó tló  tám ogatása az eü.hozzájárulás bevezetése m ia tti összeggel, 

a gyerm ekek és tanu lók étkezési hozzájárulása 8oo e Ft-tal és a lakásfenntartási 

hj.1 m illió  Ft-tal, továbbá a szociális segélyezés tartaléka 2 m illió  Ft-tal. Ez utóbbi 

összeg betervezése azért is indoko lt, m ert a jövede lem pótló  tám ogatásbó l vég

legesen k ike rü lők  rendszeres szociá lis  e llá tásra  lesznek jo g o su lta k  az ö n ko r

mányzatnál.

B E V É T E L E K

Javasolt ossz.bevételi előirányzatunk: 338.874.000 Ft

Bevételeink az 1996.évi eredeti előirányzathoz 

viszonyítva csaknem 61 m illió  Ft-tal növekedtek.

Állami támogatás összege: 112.340.874 Ft

Ebből a normatív állami támogatás összesen: 1o9.34o.874 Ft

A helyi önkorm ányzatok pénzügyi szabályozó rendszerének 1997.évre javaso lt 

változása, hogy az önkorm ányzatok részére a no rm atív  m ódon m egille tő  fo rrá 

sok egy része az á tengedett szem élyi jövede lem adó, más része á llam i hoz

zájárulások form ájában kerü ljön  átadásra.

A normatív állami támogatás összege:
21 m illió  F t-ta l n ő tt az e lőző évi no rm a tívákho z v iszonyítva . U gyanakkor az 

Ö nkormányzatok részére m ár nem já r az 1996.évi bérintézkedések kihatása, és 

az 1997.évi kötelező közalka lm azotti és köztisztv ise lő i bérfejlesztések fedezetére 

sem nyú jt kü lön fedezetet az állam .

A normatív állami támogatás részaránya a bevételek között 32 % .
Az Országgyűlés - m egkülönbözte tő figye lm et fo rd ítva  1997.évben a helyi ön- 

k o rm á n y z a t i g a z d á lk o d á s b a n  a k ö z o k ta tá s  k ie m e lk e d ő  fo n to s s á g á n a k

érvényesítésére - a norm atív á llam i hozzájárulások jogc ím e it és fa jlagos össze

ge it a költségvetési törvény 3.sz.m ellékletében fog la ltak szerint állapítja meg.

A normatív támogatások számításánál Aszód állandó lakosainak száma: 5743 
fő.

A te le pü lés i igazgatás i, k o m m u n á lis  és s p o rtfe la d a to k  n o rm a tívá ira  á llandó 

lakosonként 312 Ft-tal szám oltak.

Szociális és gyerm ekjó lé ti fe ladatokhoz az állandó népesség létszámát és a szo

ciá lis szorzókat figyelem bevéve 4 .999 Ft Aszód egy fő re  ju tó  támogatása.Fenti 

összeg szociá lis - és nevelési segélyezés,jövedelem pótló  tám ogatás,lakásfenn

ta rtás i tám oga tás , ápo lás i díj, közgyógye llá tás , szoc. étkeztetés, bö lcsődés, 

óvodás, álta lános iskolás gyerm ekek étkeztetésének tám ogatása és napközbeni 

ellátása, családsegítés, önkorm ányzati lakáscélú tám ogatás kiadásaihoz történő 

hozzájárulás.

Nappali szoc.in tézm ényi ellátás (Idősek Napközije) a tám ogatás összege 48.ooo 

Ft/ellátottak száma.

Óvodai nevelés norm atívája 60.000 Ft.

Iskola i oktatás 1-6.évfo lyam okon 6 4 .ooo F t,

7-8 .évfo lyam okon 68.000 Ft,

9-1 o .évfo lyam okon 7o .ooo Ft a tám ogatás összege.

A normatív hozzájárulások köre a közoktatás terü letén kibővü lt, így 

- a  nem  á lla n d ó  la kó h e lyü kö n  óvodába , is ko lá b a  já ró  g ye rm e ke kn é l 9ooo 

Ft/fő/év,

- a szervezett in tézm ényi étkeztetésben résztvevő óvoda i, isko la i gyerm ekek 

után, 8.800 Ft/fő/év.

- a napközis foglalkozáson részt vevő gyerm ek után 3ooo F t/fő /é v ,

- a  szülői szervezetek, iskolaszék, óvodaszék m űködéséhez gyerm ekenként 1oo 

Ft/év

- diák-önkorm ányzat hj. 2oo Ft az iskolában tanu ló  gyerm ekenként,

- spo rtkö ri hozzájárulás ebben résztvevőnként 1.000 Ft.

- könyvtári ellátás hozzájárulása 2.000 Ft/fő

Alapfokú m űvészetoktatás /zeneiskola/ hozzájárulása 4o.ooo Ft/fő/év.

A bö lcsődei ellátás hozzájárulása 1997,évtő l te ljesen új norm atíva, az ön ko r

mányzat által fenn ta rto tt bölcsődében e llá to ttak után vehető igénybe. A számítás 

m ód ja  a ben tlévő  gye rm ekek szám ának a lap ján össze síte tt éves gondozási 

napok száma osztva 365-te l.

így hiányzások és a nagy osztószám m ia tt Aszódon a 4o férőhelyes bölcsődében 

19 fő  benttartózkodó létszám m al szám olhattunk.

A  norm atíva összege: 134.000 Ft/fő.

Helyi közm űvelődési fe ladatokra 157 Ft/fő/év összege igényelhető.

Állami támogatás javasolt tervszáma: 3 .0 0 0 . 0 0 0  Ft
Ez az összeg tartalmazza a terü leti kiegyenlítést 

szolgáló fejlesztési célú tám ogatást, a szennyvíz- 

leürítő  pályázat 1997. évi ütem ezett összegét.

A helyi bevételek javasolt tervszáma: 115.042.558 Ft
részaránya a költségvetésben: 34%.

Az átengedett, megosztott bevételek
A he ly i ön ko rm á nyza to ka t eg yüttesen az á llandó  lakosok á lta l az 1995.évre 

bevallott személyi jövedelem adó 38 % -a ille ti meg.

- m inden települési önkorm ányzato t m egille ti az állandó lakosok által bevalott és 

településenként k im uta to tt szja 22 % -a,

- személyi jövedelem  adó kiegészítés ille ti meg azokat a településeket, ahol az 

egy fő re  ju tó  szja- vá rosok esetében - nem  éri el a 8643 F t-ot. Ez a szám 

Aszód esetében 73oo Ft/fő.

- a te lepü lés i ön korm ányza tok  a te lepü lés i igazgatási, kom m uná lis , közm ű 

velődési és sportfe ladatokhoz a személyi jövedelem adóból az 1996. jan. 1-jei
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állandó lakosok után 1842 Ft/fő összegben részesednek.

A települési önkorm ányzat álta l a be lfö ld i gépjárm űvek után beszedett adóból a 

g é p já rm ű a d ó ró l szó ló  tö rvé n yb e n  m e g h a tá ro zo tt a lsó  a d ó té te lle l s zá m íto tt 

összeg 5o % -a az önkorm ányzato t ille ti meg.

A ko m m u n á lis  adó és az iparűzési adó tervszám a az 1996.év i te ljes ítésnek 

megfelelő.

Intézmények saját bevétele

GAMESZ
46 m illió  57o e F t-ot tervez, m ely tartalm azza a gyerm ekek étkezés térítési díjait, 

lakóház és egyéb bérlem ényi díjak befizetését, közterü leti, terem bérleti díjakat, 

helypénzbevételeket, szeszfőzde főzési díjá t és egyéb válla lkozási bevételeket.

Polgármesteri Hivatal
M űködésre átvett pénzeszközökre és m egtérü lésekre 2 .21o e Ft-ot tervez. Ebből 

71 o e Ft a k e re s k e d e lm i és á re lle n ő rz é s i tá rs u lá s  fe n n ta r tá s á h o z  á tv e tt 

pénzeszköz tervszáma.

Lakásépítés szociális tám ogatására k ifize te tt összeg visszafizetéséből 1.5oo e Ft 

bevétel várható . Saját bevéte lkén t 3o  e Ft á llam i g o ndozo tt gyerm ekek utáni 

térítési díja t tervezünk.

Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz összege 65 m illió  511 e Ft, m ely az 

előző évi Rendelőintézeti kiadási te ljesítés összegével egyenlő.

Működési hitel felvétel

M űködési hite lle l tud juk  ellentételezni a te lepülés és intézményei forráshiányát, 

illetve azt a hiányzó fedezetet, m ely a te lepülés m űködőképességének m egőr

zése érdekében szükséges.

A fo rrásh iány m ia tt az önkorm ányzatnak - a bevételek és a kiadások kötelező 

egyezősége érdekében-, a kö ltségvetési javaslatban 45 millió 979 e Ft m űködési 

h ite lfe lvéte lt kell terveznie.

Az önhibáján kivül hátrányos helyzetben lévő fo rrásh iányos önkorm ányzatok az 

őket 1997.évben m e g ille tő  k iegészítő  á llam i tám oga tás összegének terhére - 

utó lagos e lszám olási köte lezettség m e lle tt - finanszírozási e lő leget vehetnek 

igénybe. Az igénybe vehető előleg nem lehet több, m in t 1996. évben a részére 

fo lyósíto tt forráskiegészítő állam i tám ogatás összegének 5o %-a.

Az Önkorm ányzat fen ti e lő leget a kö ltségvetési rendelettervezetében szabályo

zottak alapján igényli meg.

A bevételeket az 1.sz. melléklet, a működési kiadásokat és a felhalmozási 
kiadást a 2 .sz.melléklet, a működési és felhalmozási jellegű bevételeket és 
kiadásokat mérlegszerűen a 3 .sz.m elléklet mutatja be. A bevételeket és 
kiadásokat önálló gazdálkodónként az 4 .sz.melléklet, a fedezet hiányában 
meg nem valósítható felújításokat, karbantartásokat a 5.sz. melléklet szem
lélteti!

K I A D Á S O K

Javasolt végösszege a költségvetésünkben: 338.874.ooo Ft

Tartalékképzési lehetősége nincs az önkormányzatnak.

A m űködési kiadásokat szem léltető táblázat a kiadási e lőirányzatokon tú l ta rta l

mazza az in té zm énye k sze m é ly i k ia d á sa it, T B .já ru lé ká t, sa já t és n o rm a tív  

bevételét és a fő-és részfoglalkozásúak létszámát.

Működési kiadások tervezésének menete az alábbi volt:

A te lepü lés  fo rrá sh iá n ya  m ia tt e lsőd leges szem pon t v o lt, hogy a há trányos 

helyzetű kiegészítő á llam i tám ogatás m egszigoríto tt fe lté teleinek megfeleljen az 

Önkormányzat.Ennek érdekében az önállóan gazdálkodó intézm ények 1996.évi 

működési kiadása vo lt a tervezésnél az indu ló  alap.

Az intézm ények és szakfeladatok esetében, m ivel pénzügyi lehetőségeink nagyon 

behatároltak, m indenü tt az előző évi bázise lőirányzatból indu ltunk  ki. Erre rádo l

goztuk a jogszabály alapján já ró  jub ileu m i ju ta lm at, nyugdíjazás e lőtti esetleges 

felm entések bérelőirányzatát és annak TB. járu lékát. Beterveztük a 13. havi ille t

ményeket és annak TB. járu lékát.

Az elő irányzatok fentieken tú lm enően csak az energiafelhasználásnál növeked

hettek kis mértékben, ez azonban nem fedezi a várható 1997.évi em elkedés tö b 

bletét.

A közoktatási tv. 1996.évi m ódosítása az aszódi oktatási intézm ényeket 1997. 

szeptem bertől érin ti az ezzel kapcsolatos felm érések, intézkedések folyam atban 

vannak.

A tervezett személyi kiadások helyességét, a kötelező óraszám ok alapján szük

séges lé tszám ot és tú ló rák  szám át, az okta tás i intézm ényekben a m űvelődési 

főe lőadó ellenőrizte. Valam ennyi intézm ény költségvetésének pénzügyi egyező

ségét a revizor vizsgálta.

A Polgárm esteri Hivatal költségvetési javaslatát a Pénzügyi Bizottság nem kép

vise lő szakembere ellenőrizte. Az Önkorm ányzat összesített költségvetését szin

tén a Pénzügyi B izottság szakembere vizsgálta meg.

A költségvetési törvényben leírtak alapján 1997.évtő l m ódosu ltak a közalkalm a

zotti és köztisztv ise lőkre vonatkozó jogszabályok is.

A közalka lm azottak béremelése 1997.febr.1 -jé tő l Ö nkorm ányzatunknál átlagban 

19.5% .

A köztisztv ise lők jogá llásáró l szóló 1992.évi XX III.tö rvény 43 .§ .(1 )bek.fog la lt a 

II. besoro lás i osztá ly első fize tés i fokozata szerin ti ille tm énya lap 1997.évben 

23 .4oo Ft.Az ille tm ényalap összegét az önkorm ányzatnak a költségvetési ren

deletében meg kell határoznia.

Az önkorm ányza t pénzeszközeivel 1997.évben is 3 öná lló  egység:GAMESZ, 

Rendelőintézet és a Polgárm esteri Hivatal gazdálkodik.

A te le pü lés  legnagyobb  in tézm énye a G AM ESZ. a kö ltsé gve té sben  javaso lt 

kiadási előirányzatai: 191 millió o41 e Ft.
8 részben öná lló  in tézm ény : 2 iskola, 2 óvoda, bölcsőde, idősek napközije, 

zeneiskola,könyvtár pénzeszközeivel gazdálkodik. Továbbá hozzá tartozik még 

13 szakfeladat pénzügyi tevékenységének elszámolása.

A működési kiadások ágazatonkénti bontásban:

Gazdasági ágazat részaránya a költségvetésűnkben: 12 %.

A város éves közvilágítására 6.8 millió Ft kiadás tervezhető, m ely összeg az 

árem elést nem tartalmazza.

Park-városgazdálkodásra csaknem  2 .6  m illió  Ft kiadási e lő irányza to t ve ttek 

figyelem be.

Itt 2 fő  gépkezelőt fog la lkoztatnak. A m egnövekedett üzemanyag költségre 8oo e 

Ft-ot, munkagépek javítására 4oo e Ft-ot, hóügyeletre 1o5 e Ft előirányzatot te r

veznek. Fedezet áll még rendelkezésre v irágpalántákra 5o e Ft, kéziszerszámok, 

fűnyíró , fűrészgép beszerzésére 35 e Ft, gépek javítására 5o e Ft előirányzatot 

javasolnak.

Építési feladaton a városrendezéssel kapcsolatos k iadások és tervezési kö lt

ségekre, 1.2 m illió  Ft, a nem adatátvite li célú távközlési díjak egy részére 5oo e 

Ft, az Ügyvédi Iroda 1997.évi tervezett kiadásaira 47o e Ft, egyéb kiadásokra, 

fö ldkim érésre, értékbecslésre, hirdetési díjakra és ÁFA költségre szerepel még 

előirányzat.

Helyi utak fenntartása sza k fe la d a to n  a ke m é n y  té l oko z ta  je le n tő s  ká rok  

részbeni helyreállítására betervezett e lőirányzatok je lennek itt meg. Vannak olyan 

útszakaszok, am elyek h ibáit már kátyúzással nem lehet javítani, itt legalább rész

leges szőnyegezéssel kell az utak járhatóságát biztosítani.

Lakóházkezelésen a m egm aradt 13o db önkorm ányzati tu la jdonú bérlemé

nyekkel kapcso la tos ad m in isz tra tív  és k is javítás i fe lada tok költségei kerü ltek 

megtervezésre.

Egyéb tulajdonú ingatlanok (Fő úti bérlem ények) a tervezett kiadások között 1 

fő  fog la lkozású karbantartó és 1 fő  részfoglalkozású karbantartó munkabére és 

bérjárulékai, a bérlem ények karbantartási kiadásaihoz szükséges előirányzatok 

szerepelnek. A Kossuth L.u.1 .sz.alatti bérlem ény hom lokzat kialakítására 1 m illió  

Ft e lőirányzatot javasolnak.

Települési hulladék kezelés (köztisztaság) tervszám a 9.434 e Ft.

9 fő  fő fogla lkozású do lgozót fog la lkoztatnak és 1 fő  részfoglalkozású te lepőrt.A  

gépek üzem anyag kiadására 2 m ill ió  F t-o t, já rm ű ve k  karban ta rtására , kész

letbeszerzésére 38o e Ft-ot terveznek. Fenti szakfeladaton nagy összegű az ÁFA 

befizetés, 1.14o e Ft.

Egészségügyi ágazat részaránya a kiadások között: 24 %.

Ezen az ágazaton tervezzük a Szakorvosi Rendelőintézet és a hozzátartozó szak- 

rendelések e lőirányzatait 65.511 e Ft kiadással. Ez az előirányzat még nem ta rta l

mazza az egészségügyi do lgozók bérfejlesztését és az esetleges egyéb 1997.évi 

fe jle sz té se ke t.E rrő l az OEP feb r.vé g é n  d ö n t, s va lósz ínű  az Ö nko rm ányza t 

elő irányzat átcsoportosítássa l szerepelteti m ajd költségvetésében az esetleges 

többleteket.
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Bölcsőde ezévtől először kap no rm atív  á llam i tám ogatást. A  térőhe ly és felvett 

létszám 4o fő, a sok betegség m ia tt a tényleges igénybevevők átlag létszáma az 

előző évben 19 fő vo lt, ezután szám íto tták a gyerm ekenkén ti 134 e Ft tám o 

gatást.

Szociális étkeztetésben részt vevők száma 3o fő . Az előző évekhez hasonlóan 

elsődlegesen az Idősek Napközi O tthonának szolgáltatását szükséges a rászo

rulóknak igénybevenni, s a szoc.étkeztetést csak a járóképte len betegek igényel

hetik.

Idősek Napközije
A két k lubba fe lve tt össz.lé tszám  4o  fő. Az idős rászoru lók heti 5 napon ke

resztül kapnak ellátást, am i tízóra i, ebéd és uzsonnából á ll. Ezért a nyugdíjuk 

arányában fizetnek térítést.

Közoktatásra és közművelődésre 136,5 millió Ft a pénzügyi előirányzat, 
mely költségvetésünkben 41 %-ot képvisel.

Az ágazaton belü l m ű köd ik  2 óvoda, 2 isko la  napközi o tthonn a l, zeneiskola, 

könyvtár, m űvelődési ház.

Az oktatási in tézm ényekben a szem élyi kiadások és TB. já ru lék  megtervezése 

után, a do log i kiadásokat előző évi árakon terveztük (kivéve az energia és fűtési 

kiadásokat).

A karbantartásra csak m in im á lis  e lő irányzat áll rendelkezésre, az intézm ények 

betervezték a nyári karbantartást, fe rtő tlen ítő  meszelést.

Oktatási célfeladatok
Aszód vá ro s  m o n o g rá fia  m e g írá sá ra  2 o o  e Ft szerző i jo g d í j k ifize té sé t, a 

G im názium  épületének b iztosítására, a szükséges karbantartására  1.59o e Ft 

előirányzatot terveztünk. A  tanuszoda tám ogatására, múzeum tám ogatására, az 

Aszódi Tükör, Vöröskereszt, Városszépítők tám ogatására javaslunk e lő irányza

tot, az előző évi m értéknek megfelelően.

Művelődési Ház m űködés i k iadása ira  1 .o27 e Ft a te rvezhe tő  e lő irányzat, 

am ely tartalmazza a Helyőrségi Klub első félévi bérleti díját.

S zociálpolitikai ju ttatásokra 22.oo3 e Ft a javasolt tervszám , ennek 
részaránya a költségvetésből: 7 %.
A lakosság szociá lpolitika i ju tta tása it az alábbi táblázat szem lélteti:

M E G N E V E Z É S :  Előirányzat:

Szociális segélyezésre rendszeres 15 

Cukorbetegek tám ogatására 25 fő
Közgyógyellátásra 1? n fn y7  2nnFt

Rendszeres nevelési segély 3o család 

Eseti nevelési segélyezés 

Gyermekek étkezési hozzájárulása 

Rendkivüli szoc.segély 

Ápolási díjak 17 fő  részére 

Lakásfenntartási tám ogatás 

M unkanélküliek jöv .p ó tló  tám . 

Temetési segély 8o fő

fő  938 e Ft

1oo e Ft

________ ___________Rfi4 f i Ft

1.512 e Ft

1.500 e Ft 

2.8oo e Ft

5.500 e Ft 

2.659 e Ft 

1.600 e Ft 

3 .73o e Ft

800 e Ft

Fentieken k ivü l az Idősek N apközijére, házigom  ozásra, szoc iá lis  étkeztetésre, 

valam int a bölcsőde á llam i tám ogatással és saját bevétellel nem fedezett kiadási 

tám ogatására 9.5 m illió  F t-ot fo rd ít a te le pü lése dbő l közel 1oo fő idős rászoruló 

aszód i lakos  e llá tá sá ró l, v a la m in t a b ö lcső d é b e n  e lh e lye ze tt gye rm ekeken  

keresztül, a rászoruló családok anyagi gondja in segít az Önkormányzat.

A  gyerm ekek napközbeni ellátásának, étkeztetésének tám ogatását, saját erőből 

m integy 16 m illió  Ft-tal finanszírozza az Ö nkorm ányzat.

Közösségi közigazgatási ágazat részesedése a költségvetésből: 16 %.

Ezen az ágazaton tervezzük a GAMESZ, szeszfőzde, közhasznú fog la lkoztatás, 

Polgárőrség, önkorm ányzati igazgatás, kereskede lm i társulás, képvise lők t is z 

teletdíjának előirányzatait.

Polgármesteri Hivatal
1997.évben 12 különböző szakfeladaton gazdálkodik, összesen: 82.3 m illió  Ft- 

tal.

17 % -os bérfejleszt.kihatása 2.215 e Ft

jub ileum i ju t.vá ltozás 147 e Ft

Személyi kiadások összesen: 19.299 e Ft

Irodaszerek,nyom tatványok, szakmai anyagok 43o e Ft

leporellók, fénym áso ló papír 1oo e Ft

fo lyó ira tok, közlönyök, jog tá r havi lemeze 3oo e Ft

szám ítógépek nyom tató szalagjai, patronok, 100 e Ft

takarító i tisztítószerek, egyéb készletek beszerzése 35o e Ft

kisértékű tá rgy i eszközök besz. székek pótlása, 4oo e Ft

Reprezentáció 12o e Ft

Készletbeszerzés 1.8oo e Ft

Villam osenergia, gázfűtés 510 e Ft

Postai levelezés,telefon,fiókbérle t, szállítás,közm űdíj 1 .376 e Ft

Épületkarbantartás 800 e Ft

Fénym ásoló,sokszorosító javítások,egyéb kiadások 

(testü leti anyagok, költségvetések könyvkötése stb.

25o e Ft

szám ítógépek karbant. javítása, rendszer követése 35o eFt

Szolgáltatás 3.286 e Ft

Tb.járulék 7.443 e Ft
Munkaadói járulék 74o e Ft
Munkaeü.kiad. 5o e Ft
Egészségügyi hozzájár. 454 e Ft

Belföldi utazás, k iküldetés (Polgárm . saját gépk.haszn.24o eFt) 42o e Ft

TÖOSZ tagsági díj

Továbbképzések díja, TÁKISZ szerz.alapján szám ítógépek

3o e Ft

program jainak installálása 4oo e Ft

Forgalm i jutalék, épület biztosítás 31o e Ft

ÁFA összege 1.000 e Ft

Különféle egyéb szolgáltatás 2.16o e Ft

Fogyasztói érdekvédelmi ellenőrzési társulás

Aszód székhellyel összesen 7 település részvételével m űködik, éves tervezett 

költségvetése 1.060 e Ft, m elyből Ászód hozzájárulása 35o e Ft. 1997.évre 4o

db.ellenőrzést tervez az aszódi önkorm ányzat terü letén. Ezenkívül végzi a kezdő 

válla lkozók tevékenységének figye lem m el kísérését, a lakossági panaszbejelen

tések kivizsgálását.

Képviselők tiszteletdíja

A K épviselő-testü let tagjai részére (12 fő x  7 .o2o Ft összeggel) m egterveztük az 

éves tiszteletdíjat, m ely 1.o11 e Ft. A  bizottság elnökei részére a havi 2ooo Ft 

t.d ijja l szám olva előreláthatóan 168 e Ft előirányzat szükséges.

Az a lpo lgárm ester éves t.d íj e lőirányzata 126 e Ft. A  nem képviselő bizottsági 

tagok részére 12o  e Ft előirányzat szükséges, a tb .já ru lék összege 556 e Ft.

A képvise lők do log i kiadásaira 7o e Ft pénzügyi e lőirányzat javasolt.

Az ide betervezett össz.pénzügyi előirányzat 2.o51 e Ft.

Felhalmozási kiadás

Az e lm ú lt évben az Ö nko rm ányzat pá lyázato t n y ú jto tt be a szennyvíz tisz tító  

te lepen ép ítendő sz ippa n to tt szennyvíz ü r itő  m ű tá rg y  k iv ite lezésének tá m o 

gatására. A  fo lyékony szennyvíz ürítése jelenleg - Aszódon kívül még 4 telepü

lésé - a k o m m u n á lis  h u lla dék te le pen  tö r té n ik . A ko rsze rű tle n , kö rnyeze t- 

szennyező g y a k o rla t m e gszün te tése  érdekében  h a la sz tha ta tlan  a m ű tá rg y  

megépítése.

A pályázathoz szükséges saját erőt a PYRUS Rt.álta l befizetett tám ogatás képezi. 

A  pályázatot a PM .Területfejlesztési Tanács kedvezően bírálta el, s két ütemben 

19 9 6 .évben 2 .6 25  e F t-o t, 1997.évben 3 m illió  Ft tám oga tás t b iz to s ít a be

ruházáshoz.

A Belügym in isztérium  levele alapján 1997.évre az eredeti e lőirányzatok között 

kell szerepeltetni a 3 m illió  Ft fejlesztési célú tám ogatást.

Az ágazat legnagyobb  szakfe ladata  a h iva ta l kö ltsé gve té sé t m agába fog la ló  

önkorm ányzati igazgatási tevékenység.

A település közigazgatási fe ladata it e llá tó  hivatal kö ltségvetése az alábbi rész

letezés szerin t készült:

Főfoglalkozásúak m unkabére, pótléka, 13.havi ille tm ény: 15.868 e Ft

Munkábajárás ktg-e, napidíj, jub ileu m i ju ta lm ak, betegáll.: 1.o69 e Ft

A fedezethiány m ia tt nem tervezhető, balesetveszélyes és halaszthatatlan fe lú jítá 

sok cím jegyzéke a kö ltségvetés m e llék le tekén t évek óta e lkészül. Az Ö nko r

mányzatnál évközben képződő többletbevéte lek a sürgős feladatok elvégzésére 

csak részben biztosítanak fedezetet. Ezért nagyon sok fon tos  felú jítás egyáltalán 

nem készül el, vagy csak késve, am iko r m ár a nagyobb hiányosságot magasabb 

költséggel lehet m egszüntetni.

A városban a tám felek nélküli m eredek partfa lak ta lá lhatók a Csengey utcában,
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Dózsa G y.uton és a Petőfi utcában. Ezek állaga az e lm ú lt év esőzései hatására 

nagyon m e g ro n g á ló d o tt és é le tveszé lyessé  vá lt. A  fo rrá s h iá n y o s  k ö ltsé g - 

ve té sü n k  tá m fa la k  é p ítésé re , ja v ítá sá ra , nem  ta r ta lm a z  e lő irá n y z a to t. Az 

om lásveszély és baleset elkerülése érdekében a költségvetési tv-ben biztosíto tt 

e lő irányza tbó l, a te rm észe tes p a rtfa la k  veszé ly  e lhá rítás i m unká inak tá m o 

gatásához á llam i tám ogatás megigénylése szükséges.

ÖSSZEGEZVE

Aszód Város Önkorm ányzat 1997.évi kö ltségvetését 46 m illió  Ft hiánnyal szük

séges megtervezni.

Az á lla m i tá m o g a tá s  n o rm a tív á i az e lő ző  é v ih e z  k é p e s t 21 m i l l ió  F t-ta l 

növekedtek.

Az Önkormányzatnál az 1996.évi évközi bérem elések ezévi kihatása 15.5 m illió  

Ft, Az 1997.évi kötelező bérfejlesztések összege 19.7 m illió  Ft.

Az 1997.évi kö ltségvetési tö rvény szerin t a norm atíva emelésben m ár a közalkal

m azottak részére nyú jta n d ó  1 9 97 .évi bé rfe jlesz tés  is szerepel úgy, hogy az 

önkorm ányzatoknak kell saját fo rrásbó l kiegészíteni a hiányzó fedezetet.

A norm atív  á llam i tám ogatás növekedése nem  fedezi az 1996.évi béremelések 

sz in trehozásá t és az 1 9 9 7 .évi b é rfe jle sz té s t. A  vá rha tó  energ ia  árem elések 

összegével szám olni csak részben vo lt lehetősége az Ö nkorm ányzatnak, továb 

bá az in flác ió  hatását a tervezésnél m ár évek óta kénytelen figye lm en kívül 

hagyni.

A m ű ködés i h ián y  csö kke n té se  é rdekében az ön ko rm á n yza t m ind en  o lyan 

lehetőséggel é lt, am e ly a kö ltségeke t csökke n ti, ille tve  a bevéte leket növe li. 

Ennek ellenére a fo rrásh iány összege a bérfejlesztések e lm aradt szintrehozásá- 

val évről-évre növekszik.

A nagy összegű fo rrá s h iá n y  eg yé rte lm ű vé  tesz i, hogy Aszód V áros  Ö n ko r

m ányzat szám ára ism éte lten  az önhibá ján kívü l há trányos helyzetű te lepülési 

tám ogatást szükséges m egigényelni.

A település m űködőképességének m egőrzése érdekében a pénzügyi kifizetéseket 

ütemezni kell, s haladéktalanul m eg kell igényelni az önhibáján kívül hátrányos 

helyzetben lévő helyi önkorm ányzatok finanszírozási előlegét 

Az előzőekben em líte tt h iány összegére pedig, a költségvetési tö rvény 6,sz.m el- 

lék le tében szerep lő  ön h ib á já n  k ívü l h á trán yos  he lyze tben lévő he ly i ö n k o r

mányzatok tám ogatását szükséges m egigényelni.

Aszód, 1997.jan.22.

Bagyin József 
polgármester

Összeállította:

Szolnoki Ferencné 
pénzügyi irodavez.

Aszód Város Önkormányzat 1. sz. melléklet 

KIMUTATÁS
az 1997. évre tervezett bevételekről

Normatív állami támogatás

1. Településüzem eltetés 5743 fő  x 312 1.791.816

2. Szoc. és gyerm ekjó l. fel. 5743 fő  x 4.999 28.709.257

3. Idősek nappali int. 31 fő  x 48.000 1.488.000

4. Bölcsődei ellátás 19 fő  x 134.000 2.546.000

5. Helyi közm űv.fel. 5743 fő  x 157 901.651

6. Óvodai ellátás 251 fő

1 .sz. Óvoda 141 fő  x 60.000 8.460.000

2,sz. Óvoda 110 fő  x 60.000 6.600.000

Bejáró 1.sz. óvoda 4 fő  x 9.000 36.000

7. Á ltalános iskolai oktatás

Csenaev G. Á lt. Iskola

1-6 osztály 316 fő x 64.000 20.224.000

7-8  osztály 50 fő  x 68.000 3.400.000

Bejáró tanulók 37 fő x 9.000 333.000

Fogyatékos gyermekek 31 fő  x 103.000 3.193.000

Bejáró tanulók 7 fő  x 9.000 63.000

2.sz. Á lt, Iskola

1-6 osztály 127 fő  x 64.000 8.128.000

7-8 osztály 44 f ő x 68.000 2.992.000

Bejáró tanulók 7 fő  x 9.000 63.000

Egyéb közoktatási hj.

Napközis ellátás

Csengey G. A lt. Iskola 214 f ő x 3.000 642.000

2.sz. Á lt. Iskola 137 f ő x 3.000 411.000

Intézményi étkezés

1.sz. Óvoda 141 f ő x 8.800 1.240.800

2.sz. Óvoda 110 fő  x 8.800 968.000

Csengey G. Á lt. Iskola 316  f ő x 8.800 2.780.800

2,sz. Á lt. Iskola 132 f ő x 8.800 1.161.600

SZMK, Iskolaszéki hi.

1.sz. Óvoda 141 fő x 50 7.050

2.sz. Óvoda 110 fő  x 50 5.500

Csengey G. Á lt. Iskola 397 fő  x 100 39.700

2.sz. Á lt. Iskola 171 f ő x 100 17.100

D iák-önkgrm ánvzati hi,
Csengey G. A lt. Iskola 397 fő  x 200 79.400

2.sz. Á lt. Iskola 171 fő x 200 34.200

S portköri hozzájárulás

Csengey G. A lt. Iskola 220 fő  x 1.000 220.000

2.sz. Á lt. Iskola 149 fő x 1.000 149.000

Könyvtári ellát.hi.

Csengey G. A lt.lsko la 397 fő  x 2.000 794.000

2.sz. Á lt. Iskola 171 f ő x 2.000 342.000

Alapfokú m öv.okt.

Heti 4 fog lalk.résztv. 288 fő  x 40.000 11.520.000

Normatív állami támooatás összesen 109.340.874

Állami támogatás 3.000.000

Helyi bevételek

Személyi jövedelem  adó 41.347.466

SZJA kiég. 5743 fő x  1.842 Ft 10.578.606

SZJA kiég. (8643 Ft/fő összegre) 7 .606.486

Gépjárműadó 1.600.000

Kom m unális adó 1.100.000

Iparűzési adó 4.000.000

Intézmények saját bev. 46.600.000

GAMESZ 46.570 eFt

Polgárm .H iv. 30 eFt

Működésre átvett pénzeszköz 710.000

Kereskedelm i társ. 710 eFt

M egtérülések (lakásép.szoc.) _ 1.500.000

Helyi bevételek összesen________________  115.042.558

Társ.bizt. átvett pénze.________________  65.511.000
Bevételek 292.894.432

Kerekítve 292.895.000

Hitelfelvétel
M űködési hiány m ia tt h ite lt. 45 .979.000

Bevételek véaösszesen_________________  338.874.000
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KIADÁS BEVÉTEL LÉTSZÁM

Megnev. 1996. évi 

eredeti

1997. évi 

eredeti ossz.

1997. évi 

személyi kiadás

1997. évi TB. Normatív és 

TB támogatás

Saját bevétel főforg. részt.

Építési és telep 3.233 3.106 350 137

Helyi utak fennt. 3.601 7.150

Állateii. (elad. 170 221 37 15 157

Vízrend. belvíz. 3.158 3.158

Parkfennt. várost 3.008 2.585 650 292 134 2
Temető fennt. 221 263 120 47 61 1
Közvil. 6.940 6.760 828

Piac, vásár 387 433 137 54 520 1
Egyéb bériem. 5.696 5.640 1.038 398 13.699 2
Település hull. 

kezelés

6.878 9.434 3.180 1.397 10.555 9 1

Lakóház kezelés 2.282 2.350 750 313 2.334 2

Gazd. ág ossz. 35574 41.100 6.262 2.653 28.288 15 3

Iskolai eü. ellát. 63 63 29 11 63

Körz. eü. ellát. -

Túdögond. int. 7.849 8.485 5.001 2.024 8.485 8 4

Munkaeü. ellát. -

Fogászati szak. 5.566 5.799 2.982 1.216 5.799 6
Bölcsőde 6.364 8.057 4.500 1.972 2.546 1.352 11
Házigond. szóig. 391 513 365 127

Szoc. étkezt. 446 589

Idősek klubja 4.177 5.132 1.987 868 1.488 595 5

Védőnői szóig. 1.958 2.375 1.120 460 2.375 3

Járóbeteg szóig. 36.107 48.789 25.209 10.196 48.789 46 7

Közp. irány. Rendelő 9.947

Egészségügyi ág.ossz.: 72.868 79.802 41.193 16.874 69.545 2.280 80 11
1. sz. Óvoda 14.155 18.368 9.595 4.110 9.744 2.617 21
2. sz. Óvoda 15.020 19.396 9.963 4.375 7.573 2.551 23 1
1. sz. Iskola 27.751 34.440 20.878 8.856 28.346 5.317 38

1. sz. Napközi 12.776 17.071 7.161 3.135 3.423 18

2. sz. Iskola 15.171 17.012 10.355 4.371 11.725 2.836 16

2. sz. Napközi 5.624 6.746 2.460 1.040 1.573 5 2
Alapfokú zenei k. 11.589 14.755 9.470 3.818 11.520 800 11 10
Közműv. könyvtár 3.152 3.735 1.653 683 120 2 2
Műv. Ház fennt. 940 1.027 110 43 902 1
Oktat, célfel. 3.150 3.655 200 78

Külföldi kapcs. 300 300

Okt. és kult. ág összesen: 109.628 136.505 71.845 30.509 74.806 14.241 135 18

Tűzoltóság 907 2
Vállalk. Kv. szerv 234 154 47 18 424

GAMESZ 7.922 10.343 5.943 2.497 208 11
Szeszfőzde 977 1.051 387 173 1.129 1
Közhaszn. fogl. 3.512 4.966 3.107 1.493 13

Polgárőrség 200 200
Önkorm. ig. tev. 27.617 35.232 19.299 7.897 1.792 30 20
Kereskd.társ. 1.000 1.060 565 242 1
Képviselők t. díja 1.760 2.051 1.425 556

Községi közig, ö: 44.129 55.057 38.773 12.876 1.792 1.791 46

Szoc. segély 5.376 8.202
Nevelési segély 5.012 5.812

Munkanélk. jöv. t. 1.500 3.730

Ápolási díjak 1.766 2.659

Lakásfennt. tám. 600 1.600

Társad, és szocp.j. 14.254 22.003 28.709
Sport tám. 807 670

Egyéb elszám. 727 727

Működ, támog.

Működési kiadás 
összesen.

277.987 335.874 150.073 62.912 174.852 46.600 276 32

Pályázattal nyert 

szennyvízleürítő
' - 3.000 3.000

Felhalm kiad. 3.000 3.000

Kiadások végösszesen 277.987 338.874 150.073 62.912 177.852 46.600 276 32
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3. sz. m e llé k le t  KIMUTATÁS
a m űködési ás felhalm ozási je llegű bevételekről és kiadásokró l e Ft-ban ! 

MŰKÖDÉSI

Norm atív állam i tám ogatás 109.341 Ágazatok m űködési

kiadása 335.874

Helyi bevételek 115.043

Társ. biztosít.átv.pée. 

M űköd.h iány m iatti hite lfe lv. 

Összesen

65.511

45.979

335.874 Összesen 335.874

FELHALMOZÁSI
Kiadások

3.000 Szennyvízleürítő kialakítása 3.000 

Bevételek-kiadások összesen : 338.874 e Ft. 338.874 e Ft.

Bevételek
Állam i tám ogatás 

pályázattal nyert összege

Aszód Város Önkormányzat 4. sz. melléklet 

KIMUTATÁS
Aszód Város Önkorm ányzat és irányítása alá tartozó szervek 

1997. évi pénzügyi előirányzata ezer Ft-ban

Önállóan

költségvetési

szerv

Kiadás

ossz.

Szem.

juttatás

TB

járulék

Bevétel

ossz.

Állami

hj.TB

hitel

Saját

helyi

bevétel

GAMESZ 191.041 93.893 40.095 191.041 144.471 46.570

Rendelő 65.511 34.341 13.907 65.511 65.511 -

Polgárm. Hiv. 35.232 19.299 7.897

Polg. Hiv.-hoz 

tartozó szakfelad. 44.090 2.540 1.013

P o lg . H iv . ossz: 7 9 .3 2 2 2 1 .8 3 9 8 .9 1 0 7 9 .3 2 2 1 0 .8 4 9 6 8 .4 7 3

Működ. kiad. ö: 335.874 150.073 62.912 335.874 220.831 115.043

Felhalm. kiad. 3.000 3.000 3.000

V é g ö s s ze s e n : 3 3 8 .8 7 4 1 5 0 .0 7 3 6 2 .9 1 2 3 3 8 .8 7 4 2 2 3 .8 3 1 1 1 5 .0 4 3

Aszód Város Önkormányzat 5. sz. melléklet 
K I M U T A T Á S

Fedezet hiánya miatt nem tervezhető 
balesetveszélyes és halaszthatatlan feladatokról eFt-ban

1. G im názium  Szakközépiskola részleges 

tetőszigetelés, karbantartás

2. Kondoros tér - Városréti ú t helyre- 

állítása

3. Evangélikus G im názium  és a körü lö tte  

parcellázásra kerülő te rü le t ellátását 

b iztositó közm űvek készítése

4. Támfal helyreállítás, építés 

Csengey út, Dózsa Gy.út, Petőfi út

5. Intézmények le já rt érin tésvédelm i 

felülvizsgálata

6. Napsugár Óvoda konyhai lapostető szigetelése

7. Csengey G. Á lt.isko la  külső hom lokzat fe lú jítás

8. Telefonhálózat építése utáni járda 

helyreállítás (Kossuth L.u.)

9. Város területén tönkrem ent járdák fe lú jí

tása, helyreállítása

2.300,-

3.750,-

20.000,-

15.000,-

3 .750,-

1.500, -

2.500, -

8.000,-

6.000,- 
62.80Q,-

A fe ls o ro lt  e lvégzendő  m u nkák  d í ja i a z A F A -t is  ta rta lm azzák.

Aszód Város Önkormányzatának 1 /1997 ./I.29 /S Z. rendelete

Aszód város Képviselő-testü lete az Ö nkorm ányzat Szervezeti és M űködési 

Szabályzat 7 /1995/IV . 12 / sz. rendelete, va lam in t a M agyar Köztársaság 1997. évi 

költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV.tv. és a költségvetési szervek te r

vezésének, gazdálkodásának beszámolásának rendjéről szóló 212/1996. sz. 

Korm . rendelettel m ódosíto tt 156/1995 /X II.26 /K orm .r. 18.§. alapján, az alábbiak

szerin t fogadja el a Pénzügyi B izottság véleményezése után Aszód város 1997. 

évi pénzügyi tervét.

1.§.
Aszód Város Képviselő-testü lete az 1997. évi pénzügyi tervét az alábbiak szerint 

fogadja el:

/1 /  Bevételi előirányzatát az 1. sz. m elléklet s z e r in t: 338.874 eFt

Ebből m űködési hiány m iatti m űködési h ite lfe lvéte l: 45 .979 eFt

121 M űködési kiadások te rvé t a 2. sz. m ellékle t szerin t: 335.874 eFt

Ebből személyi kiadás: 150.073 eFt

TB. járu lék 62.912 eFt

/3 /  Felhalmozási kiadások összegét 3 .000 eFt

IÁ I A  város és irányítása alá tartozó szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 4. 

sz. m elléklet szerint:

GAMESZ 191.041 eFt

Rendelőintézet 65.511 eFt

Polg. Hivatal és a hozzá tartozó intézm ányek 82.322 e Ft

előirányzati összeggel fogadja el.

2 .§.
IM  A képvise lő-testü let az 1997. évi pénzügyi terv végrehajtásával kapcsolatban 

a következő feladatokat határozza meg:

1997. évben is elsődleges feladat a település alapellátásának biztosítása, és az 

intézm ények m űködtetésének fenntartása.

Az in té z m é n y e k  ve ze tő i az éves k ö lts é g v e té s ü k  k e re té n  b e lü l kö te le se k  

gazdálkodni, a költségvetés túllépése esetén fegyelm i felelősséggel tartoznak!

Az 1997. évi kö ltsé g ve té s  k iadá s i e lő irá n yza ta i csak a h á trán yos  he lyzetű 

települési önkorm ányzatok á llam i tám ogatás elbírálása után véglegesíthető.

121 Figyelembevéve a m űködési h iány magas összegét, s a tarta lék hiányát, a 

működőképesség megőrzése érdekében a kifizetéseket ütemezni kell!

13/  Az 1996. évi C X XIV .tv .29.§ ./2 / bek. alapján az Önkorm ányzat az 1997. évi 

kiegészítő állam i tám ogatás terhére - utó lagos elszám olási kötelezettség m ellett

- finanszírozási előleget igényeljen meg!

IÁ I A  te le p ü lé se n  az e rősen  m e g ro n g á ló d o tt te rm észe tes  p a rtfa la k  veszé

lyeztetése m ia tt k im ondja  az 1996. évi C X XIV .töv.5./b . pontja  alapján hogy a 

helyi önkorm ányzatok által felhasználható központosíto tt előirányzatra a pályáza

to t a k iírt határidőben szükséges benyújtani.

Felhatalmazza a po lgárm estert, hogy Aszódon az alábbi életveszélyessé vált te r

mészetes partfalak:

- Csengey utca, Kossuth Lajos utca

- Petőfi S. utca, Dózsa György utca

felú jítására - a tám ogatási fe lté te lrendszer alapján - a pályázati anyagot állítsa 

össze.

3-§.
/1 /  A köz tisz tv ise lő k  jo g á llá sá rtó l szó ló  m ó d o s íto tt 1992. évi X X III. tö rvény 

4 2 .§ ./3 / bek.-ben fog la ltak  alap ján a kép v ise lő -te s tü le t a kö z tisz tv ise lő i ille t

m énya lap o t a közszo lg á la ti egyezte tés ke re tében  k ia la k íto tt á llás fo g la lás , a 

közigazgatásban érvényes ille tm ényalap figyelem bevételével, 1997. január 1-től 

23.400 Ft-ban állapítja meg.

Az önkorm ányzat költségvetésében megtervezte a 2/a sz. mellékletében kim uta 

to t t  pénzügyi e lő irányza toka t, m e lyek  k ifize té sé t a tö rvé n y i e lő írások  1997. 

január 1-től kötelezővé tesznek.

121 A ké p v ise lő -te s tü le t k im on d ja , hogy az ön korm ányza t az a lapellá tás biz

tosítására - az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő /fo rrásh iányos / helyi 

önkorm ányzatok tám ogatását -  igényelje m eg az 1996. évi CXXIV.tv.6.sz. m el

léklete alapján:

fo rrásh iány összege: 45 .979 eFt.

4-§.

E rendelet a kih irdetés napján lép hatályba. 

Aszód, 1997. január 29.

B agyin  Józse f 

po lgárm ester

K issné K u lybus G izella  

jegyző


