
Asztalos István, dr.

ASZÓD VÁROS HAVILAPJA

Szépül városunk főtere...

Ahol a tanárok vizsgáztak... (a Zeneiskola tanárainak 
jótékonysági koncertje)

Március 15. ünnepség

‘Dal szunnyad minden dologban, 
álmodozva egyre vár, 
s a világ kezd dalba nyomban, 
csak varázsigét találj. ”

Joseph Von Eichendorff: 
Varázsvessző
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12. o. - 1000,- Ft-os rejtvény
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vizsgáztak...

16. o. - Helyőrségi Klub 
áprilisi programja

19. o. - 1996. évi 
zárszámadás
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KÖZMEGHALLGATÁS

Városunk önkormányzata 1997. március hó 21-én 
tartotta meg az éves Közmeghallgatást, mely a ko
rábbi években megszokott érdeklődés mellett zajlott 
le.

A közmeghallgatások forgatókönyve szerint először 
Bagyin József polgármester adott tájékoztatót az el
múlt év eseményeiről, a város három éves fejlesztési 
tervének alakulásáról, és általában a város helyzeté
ről, eredményekről, gondokról.

A beszámoló kivonata :
1996 a várossá válás 5. évfordulója volt.
A vezetés legfőbb célja az intézmények szinten tartá
sa, fejlesztése.
Legjelentősebb eredmények:
- a telefonhálózat kiépítése,
- a régi Műv. Ház felújításának megkezdése,
- az uszoda és a 2. sz. Általános Iskola rendbetétele,
- ÉMÁSZ-kirendeltség létesítése,
- 48-as emlékmű, Zsidótemető renoválása,
- és a legnagyobb, legjelentősebb szellemi és építé

szeti beruházás, az Evangélikus Gimnázium építé
sének előrevitele, mely lehetővé teszi, hogy ez év
ben már megindulhat a tanítás,

-testvérvárosi kapcsolatok is színesítik a város éle
tét. Jelentős esemény volt az obernburgi zeneisko
lások rendezvénye, valamint a nyárádszeredai líce
um diákjainak október 23-i ünnepi műsora.

Bagyin József polgármester kiemelte még beszámo
lójában a Múzeum által szervezett néprajzi konferen
cia jelentőségét, az egészségvédelmi találkozó meg
rendezését, valamint a Fesztivál ma már hagyomá
nyossá vált rendezvénysorozatát.

1997-ről szólva, bár ismétlésnek hathat, de megma
radt az előző év célkitűzése : az intézmények szinten 
tartása, lehetőség szerinti fejlesztése pályázatokkal, 
összefogással, társulással, telkek értékesítésével. 
Fejlesztési célok:
- csatornaépítés, támfalak, MFB közm. szny telekha
tárig, szeméttelep megszüntetése, járdák javítása
- orosz laktanya hasznosítása,
-jelentős szellemi érték növeléseként az Aszód mo

nográfia elkészítése feltételeinek biztosítása (aug. 
20)

Az Aszódi Tükör márciusi számában közöltük az 
1997. évi költségvetést, így a beszámolónak ezt a ré
szét most nem taglaljuk.

Ezt követően az Önkormányzati Bizottságok vezetői 
számoltak be röviden bizottságaik munkájáról.

HOZZÁSZÓLÁSOK

Hódul T. : Rettenetesek az útviszonyok, ettől csak a 
közvilágítás a rosszabb a városréti részeken.

Farkas József : A közbiztonság a nullával egyenlő, 
lakásokat rabolnak ki, éjjel nincs rendőr... Az ellátás 
kérdésében nincs törődés (Kondoros téri ABC), a 
gázbevezetésről nem kaptunk elszámolást. Kultúrház 
kérdése - a környező településeken mindenütt van. 
Az ifjúsággal nem úgy kellene foglalkozni, hogy csi
nálunk egy fórumot, aztán ég veletek, éljetek, ahogy 
tudtok! A Baross téren egyiptom i sötétség van, a 
Bethlen Gábor utca életveszélyes. A hó eltakarítását 
a napra bízták. A szem étszállítás drágább lett, a 
szolgáltatás rosszabb.

Tolmácsi Miklós képviselő észrevételei: A heti egy 
szemétszállítást gazdasági okok indokolják, a hó el
takarítását a forgalmasabb helyeken a GAMESZ vé
gezte.

Hőnigné Zádor Éva is kifogásolta a járdák állapotát, a 
közvilágítást, valamint a gimnázium melletti alkoholt 
reklámozó óriásplakátokat.

Sztán István : “Nem a mundér becsületét védem, de 
a Helyőrségi Klubbal való együttműködés nem kétol- 
dalúan bomlott fel. Meggyőztem a Honvédség veze
tését, hogy Aszódon szükség van a Helyőrségi Klub
ra, mely felvállalja a városi közművelődés ügyét is. 
Nyitott klubot akarunk, és ha kell, térítésmentesen is 
segítjük a városi művelődés ügyét.”

Szovics Pál: Nem szerepel a tájékoztatásban a gáz
üzlet, a Fritz Kft telekvásárlása, a Bereczki Bt ügye 
sem, és az sem, hogy miért kerül 35 millió Ft-ba egy 
“irodaház” fenntartása.

Körösi Józse f: Útfelbontások, közvilágítás, lakótelepi 
posta megoldatlansága, fiatalok csellengése...

Kvaka István képviselő : A rendőri ügyelet megszűnt, 
de a polgárőrség munkája következményeként Aszó
don viszonylag jó  a közbiztonság. A lakótelepi posta 
nem jó  szándék kérdése...

A közmeghallgatáson felvetett kérdésekre Bagyin Jó
zsef polgármester a következőkben válaszolt:

A Polgármesteri Hivatal költségvetése ellenőrizve 
van - de külső ellenőrzést is igénybe veszünk.
A Bereczki Bt ügyben a pénzt visszakapjuk.
A Fritz Kft felé a telekeladás előnyös volt városfej
lesztési okokból is.
A közbiztonság a Rendőrőrs kérdése, napirenden 
van.
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Ugyanúgy az utak, járdák állapota, valamint a közvi
lágítási gondok, melyek megoldására a város anyagi 
helyzete-kapcsolatrendszere függvényében mindent 
megtesz.
A fiatalság problémaköre világjelenség. A velük való

foglalkozás eszközei beszűkültek, megszűntek az if
júsági szervezetek. A megoldás a jövő feladata ma
rad Aszódon is és másutt is.

Dinnyés László

A  “K özm eghallgatás” m argójára
Szám om ra már a m egnevezés va lahogy furán 
hangzik, úgy is lehet értelmezni, hogy a “köz" meg 
lesz hallgatva a nem “köz" által.
Nem érezhető a megnevezés előbb je lzett tartal- 
matlansága, ha a meghallgatok kevesen vannak, 
m inijeién esetben.
A meghívó, a plakát, öt szakági résztvevőt sorol fel. 
Nem láttuk őket a Csengey Általános Iskola aulájá
ban.
Farkas József ugyan Jordán Imre képviselőben vél
te felfedezni az egyik közreműködőt, de ő nem vál
lalhatta a szerepet.
Felmerül a kérdés, miért nem találkoztunk velük?
Az alábbi változatok képzelhetők el:

a. ) Nem lettek tájékoztatva, felkérve.
b. ) Nem volt mondanivalójuk a város vezetői, polgá

rai számára, és nem voltak kíváncsiak a véle
ménynyilvánításra sem.

Az esetleges c.) változat beküldőjét értékes könyv- 
jutalomban részesítjük: Lengyel László: A rendszer- 
váltó elit tündöklése és bukása című kötettel...

A pártatlanság megközelítéséhez hozzátartozik az 
is, hogy a “köz" részéről is hiányolhattunk egyese
ket. Pl. : intézményvezetőket. De most az elmarasz

talás helyett köszönjük meg inkább azoknak a rész
vételt, akik eljöttek. Elsősorban Sztán István ezre
des helyőrségparancsnoknak, akinek a hozzászólá
sát meg is tapsolták, igazolva azt a tényt, hogy a 
Művelődési Ház ügye sokaknak mégsem közömbös 
városunkban.
A magam részéről azért elfogadhatónak tartom a 
2%-os részvételt, mert a lakosság a 800 példány
ban megjelenő és 792 példányban el is fogyó Aszó
di Tükörből olvashatja is az eseményeket.

A közmeghallgatáson most is voltak nézetkülönbsé
gek. Az idén nem Farkas József részéről, ő vissza
tért régi, “falugyűlési” stílusához. Jobbító szándékát 
a köz nevében köszönjük meg most itt neki.

Végszóként, amit hiányoltam a Fórumon, az a kö
szönet lett volna azoknak, akik a Rákóczi úti iskolát 
olyanná varázsolták, amilyen lett. Úgy látszik, ben
nem még él a közjavára végzett munka tisztelete. 
Az április 5-re tervezett, és az Aszódi Tükörben 
meghirdetett várostakarítási nap meghirdetését is 
felvállalhatta volna valaki a Fórumon, még eredmé
nyesebb lett volna így a végrehajtása a vállalásnak.

D innyés László

Utómargó...
Jelen írásom a “Hogyan haragítsuk magunkra barátainkat” című mozgalom keretében íródott.

D.L.

TISZTELT O L V A SO K !

Lapunk következő' szám ában városunk egészségügyi ellátásáról szeretnék írni. 
Április 11-ig várom  kérdéseiket, véleményüket a témával kapcsolatban.

B ú z á s  M ária

CSIKSOMLYO
A Páneurópa Unió Aszódi Szerve
zete ebben az e sz te n d ő b e n  is 
m egszervezi utazását C síksom -

lyóra, a pünkösdi búőcsúra. Várjuk az ér
deklődők jelentkezését Remenár Józsefnél 
(A szód , H a jnócz i u .1 ) . A h e ly fo g la lá s  
3 .0 0 0 ,-F t k ö lts é g e lő le g  b e fize té sé ve l

történik. Érdeklődés, felvilágosítás a 400- 
210 -es telefonszámon.

Páneurópa Unió Aszódi Szervezete

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

L A P Z Á R T A  
Á P R IL IS  2 0 -Á N

Hirdetéseiket, írásaikat az Aszódi Tükör 
szerkesztőségében adhatják le: 
Városi Könyvtár, Aszód 2170, 

Kossuth u. 8., Pf. 13, Tel.: 400-042
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I H ÍR E K

Városunk képviselő-testülete 1997. március 5-én, 
szerdán tartotta soron következő ülését, mint mindig 
15 órai kezdettel.

A képviselők először a március 21-re tervezett köz
meghallgatás programját, lebonyolítását és a meghí
vandó intézmények, cégek képviselőinek körét állapí
tották meg. A közmeghallgatást, mint nyilvános testü
leti ülést, az ide vonatkozó törvény és az SZMSZ 
alapján kell megtartani. A közmeghallgatáson jegyző
könyv készül, mint ahogy minden testületi ülésen is.

A továbbiakban tárgyalt a testület a lakossági tele
fon-befizetések elszámolásáról és döntött a képző
dött kamat felhasználásáról. Az elszámolást jóvá
hagyva, úgy döntött a testület, hogy a 8.6 millió Ft-ot, 
ami a befizetéseket és annak lekötésből származó 
kamatait tartalmazza, a Kossuth utca páros és párat
lan oldalán húzódó járda öntött aszfalttal történő tel
jes felújítására fordítja. Egy helyes és előrelátó pénz
ügyi gondolkodás eredményezi azt, hogy a beruhá
zás befejezését követően a korábban lekötött pénz
eszközök kamatai most esztétikus és időtálló felújí
tást tesznek lehetővé városunk legforgalmasabb ut
cáján.

A Digitel felé a még fennálló tartozás végleges ren
dezésére akkor kerülhet sor, ha a részvénytársaság 
a helyreállítási munkákat befejezte. Az el nem vég
zett munkák értékéről egyeztetni kell a tartozás ki- 
egyenlítését célzó tárgyalás során.

Az ülés harmadik napirendje a természetes partfa
lak veszély elhárítására kiirt pályázat előkészítése 
volt. A költségvetési törvény nyújtotta pályázati lehe
tőséggel élve, úgy határozott a testület, hogy 4 millió 
Ft-os pályázatot nyújt be az 1997. évre ütemezett 
alábbi támfal megerősítésekre:

- Támfalépítés és vízelvezetés (24 m) a Csengey u. 
20. sz. előtt, valamint a Petőfi Sándor utca 42. sz. 
és a Csengey út közötti feljárónál. Az elvégzendő 
munka értéke 2,5 millió Ft.

-Támfalkiváltás és házvásárlás a Korén közben. A 
munka értéke 1,5 millió Ft.

Ezt követően a képviselők döntöttek arról, hogy a 
Podmaniczky utcai csapadékvíz-elvezető csatorna 
építésének az önkormányzatra eső 2 millió Ft-os

összegét kifizetik az evangélikus egyház részére, mi
után az egyház az önkormányzat által - az összeg el
lenértékeként - felajánlott építési ingatlanra nem tar
tott igényt.

A továbbiakban határozott a képviselő-testület a 
nem lakás céljára szolgáló bérlemények bérleti díjá
nak emeléséről. Ennek értelmében április 1-jétől egy

ségesen 360,-Ft /m2/hó + 20 % ÁFA összegben hatá
rozza meg a bérleti díjakat, ami így 20 %-os emelést 
jelent. Természetesen a megüresedett és meghirde
tett bérlemények bérleti díja is április 1-jétől a meg
emelt összegű díj lesz.

A következőkben a képviselők módosították a szo
ciális ellátás helyi szabályozásáról szóló rendeletet, 
majd döntöttek a Gödöllő és Környéke Turisztikai 
Egyesületnek fizetendő ez évi tagdíjról. Az egyesület
nek városunk is az egyik alapító tagja.

A testület hozzájárult ahhoz, hogy Iklad község rá
csatlakozzon a szennyvíztelepre. Aszód és Bag tele
pülések befogadó nyilatkozata szükséges ahhoz, 
hogy Iklad pályázatott nyújthasson be a bővítés költ
ségeinek finanszírozására. Természetesen minden, 
a bővítéssel járó költség Ikladot terheli, hiszen Aszód 
számára elegendő a meglévő kapacitás.

Ugyancsak megszavazta a testület a Galgamenti 
és Gödöllő környéki önkormányzatok Társulásának 
fizetendő ez évi tagdíj összegét. A társulás hasznos 
városunk számára, mert a társulat sok olyan térség- 
fejlesztési programot készít, ami Aszód számára is 
előnyös. Egyes pályázatoknál kiemelten kezelik és 
támogatják a társulások által benyújtott fejlesztési el
képzeléseket.

Ezt követően lejárt határidejű határozatokról és a 
két ülés között tett intézkedésekről szóló jelentést 
hallgatták és vitatták meg a képviselők, majd közér
dekű bejelentésekre került sor.

Zárt ülés keretében szem élyi kérdésekben és 
egyéni kérelmekben döntött a képviselő-testület.

(Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a testületi ülések 
jegyzőkönyvei teljes terjedelemben olvashatók a Vá
rosi Könyvtárban.)

összeállította: Gál Tibor

AZ ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT 
ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATALA

FELHÍVÁSA
Az utóbbi időben a közterületeken és kertek díszítésére gyakran ültettek 

ricinus communis L. díszcserjét.
A ricinus communis L. 6 szem magjának (2 toktermés) elfogyasztása a benne lévő ricin nevű toxalbumin 

miatt halálos adag lehet egy kisgyermek számára. Ezért a növény díszcserjeként történő kiültetése
és tartása rendkívül veszélyes.

Akinek a telkén, vagy annak környékén ilyen növény található, kérjük, hogy távolítsa ell
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A LAKOSSÁGI TELEFON-BEFIZETÉSEK ELSZÁMOLÁSA, 
A KÉPZŐDÖTT KAMAT FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Aszód Város Önkormányzat

E L Ő T E R J E S Z T É S
a lakossági telefon-befizetések elszámolására, a képző

dött kamatbevétel felhasználására.

Tisztelt Képviselő-testület!
1991. december 20-án FÓT és vonzáskörzete önkormány
zatai, valamint a Műszertechnika Rt. zártkörű alapítás kere
tében részvénytársaságot alapítottak a telefonhálózat ki
építése céljából. A társaság neve: DIGITEL Rt. Telekom
munikációs és informatikai részvénytársaság Fót szék
hellyel. 1992. év első hónapjában több polgármester azzal 
a kéréssel kereste meg a DIGITEL Rt.-t, hogy csatlakozni 
szeretnének az Rt-hez. Az alapítók helyt adtak ennek a ké
résnek, s így a csatlakozó önkormányzatok száma 35-re 
bővült, és szinte teljes arányban a volt gödöllői, illetve váci 
járás önkormányzatai tartoztak a DIGITEL Rt-hez.
A Műszertechnika Rt. a DIGITEL Rt-vel szerződésben meg
állapodott arról, hogy fővállalkozásban megoldja a műsza
ki és gazdasági tervezést és kivitelezést az alapító okirat 
aláírásától számított 18, de legfeljebb 24 hónapon belül. 
Az egyéni igénylők 15.ooo Ft, a közületek 3o.ooo Ft-os 
áron 1992.111.31-ig fizethetnek be, majd 1992. IX.3o-ig 5o 
%-kal megemelt áron 22.5oo Ft, illetve 45.ooo Ft-ot kell 
befizetni a telefon-hozzájárulás összegeként.
1992. szept. 11-én jött létre a DIGITEL 2oo1. Önkormány
zati Telekommunikációs és Informatikai Részvénytársaság, 
59 önkormányzat részvételével.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1992. 
szeptember 29-i ülésén, a 187/1992.sz.ÖKT. határozatával 
kinyilvánította szándékát, hogy az Önkormányzati többség
gel működő zárt alapítású DIGITEL 2oo1.Rt. alapító tagja 
kíván lenni. A társaság 7oo mFt-os alaptőkéjéhez az Ön- 
kormányzat 6.54o.ooo Ft-ot biztosít, melyből 1.29o e Ft a 
készpénz és 5.25o e Ft a tárgyi apport. Ennek megfelelően 
az Önkormányzat 654 db. 1o ezer Ft-os névértékű rész
vényt jegyez. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgár- 
mestert, hogy a megjelölt készpénzösszeg 3o%-át - a la
kossági telefon-előfizetői befizetésekből - utalja át a 
DIGITEL 2oo1 Rt. részére. Az Önkormányzat tárgyi apport
ként biztosította a 112. hrsz. alatti saját tulajdonát képező 
ingatlanból 3o m2-es területet a Kossuth L.u.72. udvarában 
(épület kizárólagos használati jogát) a telefonhálózat mű
ködtetésének időtartamára. Emellett tárgyi apportként biz
tosítja a területén áthaladó földkábelek elhelyezéséül szol
gáló földsáv (1 m. mély 4o cm. széles ) kizárólagos hasz
nálati jogát, szolgalmi joggal a DIGITEL 2oo1. Rt. számára, 
annak jogutódjaira is kiterjedően. Az említett tárgyi appor
tok értékét határozta meg az Önkormányzat 5.25o e Ft- 
ban. A lakossággal a DIGITEL 2oo1 Rt. kötött közvetlen 
szerződést a polgármesteri hivatal dolgozóinak segítsége 
mellett. A lakossági befizetések elkülönített telefonszámlá
ra folytak be, melyek az alábbiak szerint alakultak: 
telefonra 3o7 fő x 15.ooo Ft 4.6o5.ooo Ft

22 fő x 22.5oo Ft 562.5oo Ft
6 közület x 3o.ooo Ft 180.000 Ft

Összesen: 5.347.5oo Ft
Kábel TV-re 21fő/8oooFt 168.000 Ft

1 fő/12.ooo Ft 12.000 Ft

18 0 . 0 0 0  Ft
Ős s z e s e n: 5.527.5oo Ft

befizetés történt.

A telefon-beruházás megvalósulásának bizonytalansága 
miatt a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a befizetett la
kossági hozzájárulást, annak értékmegőrzése érdekében 
letéti jegyben - ideiglenesen - leköti. A lakosság fizetési kö
telezettségét az önkormányzat elkülönített lakásszámlájá
ról teljesíti a DIGITEL 2oo1 Rt. részére.
A Képviselő-testület határozatban mondta ki /177/1993./ 
ÖKT. határozat/, hogy a telefonépítési munkák elkezdése 
után ezt az összeget vissza kell helyezni a lakásszámlára, 
mely 1996. dec. 31-én megtörtént
Az Ónkormányzat az alábbi időpontokban és összeget utalt 
át a DIGITEL 2oo1. Rt. számlájára:

1993. január 387.000 Ft
1993. április 9o3.ooo Ft

1.29o.ooo Ft 
1993. november 4.286.ooo Ft

összesen: 5.576.000 Ft

A befizetések és az utalt összeg közötti eltérést az okozza, 
hogy időközben 3 fő visszakérte az általa befizetett össze
get.
A DIGITEL 2oo1. Rt. részvényvásárlási és szindikátusi 
szerződést kötött az izraeli TAL-GILTEK Ltd.-vel, aki a 
DIGITEL 2oo1. összes részvényének 49 %-át megvásárol
ta, 1993. december 6-án létrejött szerződés alapján. Ebből 
a bevételből a DIGITEL Rt. megrendelte a telefonközponto
kat a SIEMENS -tői. így az eredeti 654 db 1o ezer Ft-os 
részvényéért az Önkormányzatunk 33o db. 1o eFt-os 
névreszóló részvénnyel rendelkezett. Az ezt követő idő
szakban a DIGITEL 2oo1 Rt. törzstőke emelést hajtott vég
re, így a 33o db 1o eFt-os részvény darabonként 14.5oo 
Ft névértékű lett, ez összességében 4.785 e Ft ossz. érté
kű részvénytulajdont jelentett az Önkormányzat számára.
A Képviselő-testület 17/1996.sz.ÖKT.határozatával jóvá
hagyta Aszód Város Önkormányzat tulajdonát képező DIG- 
ITEL 2oo1. Távközlési és Informatikai Koncessziós Rt. 33o 
db. egyenként 14.5oo Ft névértékű mindösszesen 4.785 e 
Ft névre szóló részvény átjegyzését,
(Időközben a DIGITEL 2oo1 Rt. nem tudta teljesíteni az ál
lammal kötött koncessziós szerződés feltételeit. Ezért új 
befektető bevonásával megalakult a DIGITEL 2oo2 Rt., 
amely teljesítette a koncessziós szerződés előírásait.)
Ez alapján az Önkormányzat a tulajdonában lévő minden 5 
db DIGITEL 2oo1. részvényért 7 db DIGITEL 2oo2 rész
vényt kapott. A részvénycserére azért volt szükség, hogy a 
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterrel 1995. szep
tember 27-én megkötött Koncessziós Szerződésben foglal
takkal összhangban biztosítható legyen az Önkormányzat 
közvetlen részesedése a DIGITEL 2oo2 Koncessziós Rt- 
ben. Fenti 4.62o e Ft összértékű részvényből 1996. au
gusztus 3o-án 4.610 e Ft névértékű részvényt értékesített 
az Önkormányzat, Képviselő-testületi döntés alapján. A 
megmaradt 1o e Ft összegű részvénnyel maradt az önkor
mányzat a DIGITEL Rt. tagja. Az 1,29o e Ft önkormányzati 
készpénz mennyiség átutalása belső pénzügyi átcsoporto
sítással történt a 187/1992. számú ÖKT határozat alapján. 
E döntés összefüggött azzal a ténnyel, hogy a telefonháló
zat létesítése akkor teljesen bizonytalan volt, s úgy gondol
ta a testület, hogy addig nem adja oda az önkormányzati 
hozzájárulást, amíg a telefonvonalak kiépítése nem történik 
meg. Jelenleg fenti típusú befizetés összegével több önkor
mányzat is tartozik a DIGITEL Rt-nek, melynek rendezésé- 

(folytatás a 6. oldalon)
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ről tárgyalások folytak. Ez ügyben 1997. jan. 15-én egyez
ség született a Felügyelő Bizottság közbenjárására a DIGI- 
TEL 2oo2 Rt. vezetésével. Fenti apport után kamatot egy 
évre 1995. december és 1996. december közötti időszakra 
kell fizetni 2o %-os mértékben. A Részvénytársaság az er
ről készült új számítási anyagot minden érintett Önkor
mányzat részére rövid időn belül megküldi. A következők
ben ismertetésre kerül, hogy a lakossági telefon-befizetés 
összege, hogyan kamatozott az eltelt időszakban:
1992. május-júniusában a lakosság által befizetett összeg
ből 4.835e Ft értékben 3 éves lejáratú letéti jegyet vásárolt 
az Önkormányzat. (A fennmaradó részösszeg, melyet a la
kosok 1993. febr. végéig folyamatosan fizettek be más for
mában, de szintén kamatozott. A 3 éves letéti jegy kiváltá
sakor 7.389 e Ft-ot kapott az Önkormányzat.(1995. 
máj.június).
Összegezve: 1995. december 31-én az eredetileg tartalé
kolásra szánt 5.576 e Ft több mint a kétszeresét érte. A 
kamatokkal növelt összege: 11.2o9 e Ft-ra nőtt. Tehát a 
kamat összege 1992.máj-1995.dec.3l-ig 5.633 e Ft lett.
Ezt követően a Képviselő-testület további döntése után 
nagyon jó kamatozású diszkont kincstárjegy vásárlására 
került sor fenti kamatokkal növelt összegből. Ezekről a 
befektetésekről és ennek hozamairól a Képviselő-testület 
folyamatosan tájékozódott, illetve határozattal fogadta el az 
erről készült beszámolót. A bruttó 11.2o9 e Ft 1996.évben 
2.987 e Ft-ot kamatozott, így a kamatok ossz. értéke a fen
ti 5.633 e Ft-tal, 8.62o e Ft lett.
A lakásszámlára visszajáró, tartalékolásra szánt pénzesz
köz rendezése 1996.dec.31-ével megtörténtél 77/1993. 
ÖKT. határozat alapján, mely szerit ha a telefonépítési 
munkák megkezdődnek, ezt az összeget vissza kell he
lyezni a lakásszámlára). A korábbi Képviselő-testület azért 
választotta ezt a módszert, hogy amennyiben meghiúsul a 
telefonhálózat kiépítése, akkor az aszódi lakosok kamatos
tól visszakaphassák a pénzüket az Önkormányzattól. Igaz, 
hogy ebben az esetben az Önkormányzat vállalta volna át 
az érintettek veszteségét. A telefon-beruházás azonban 
megvalósult, s így az összegyűlt kamatokból pedig olyan 
lakosságot érintő feladat megoldását szeretnénk megvaló
sítani, melyet gyakorlatilag a település teljes lakossága 
igénybevesz. A Képviselő-testület korábbi véleménye alap
ján, javasolom fenti összeget a város Kossuth L. úti kétol
dali járdáinak helyreállítására fordítani. A helyreállítási 
munkák már a tavaszi ápr. végi időpontban megkezdődné
nek úgy, hogy a DIGITEL Rt. által felásott és lebetonozott 
részek is együtt a teljes járda felülettel kapnának aszfaltré
teget. Az erre vonatkozó tárgyalások a DIGITEL 2oo2. Rt- 
vel megkezdődtek. A helyreállítás a páratlan oldalon a 
Pesti úti kanyartól kezdődően a Kossuth L.99-Í Baross úti 
befordulóig tartana. A páros oldalon pedig A Polgármesteri 
Hivatal Petőfi úti kezdetétől a fő utca Falujárók úti kapcso
lódásáig terjedne. Az előterjesztésben fentiekben említett 
pénzbeli apport átutalása még nem történt meg, s ennek 
rendezésére kérem a T. Képviselő-testület felhatalmazá
sát. A javaslatom erre vonatkozóan a következő: a DIGI- 
TEL Rt-nek. az Önkormányzat területén az utak, járdák 
helyreállítását mielőbb be kell fejeznie. Tételes felméré
sünk alapján, jegyzőkönyvi egyeztetéssel felmérhető az ál
taluk el nem végzett munka, s ebből levonásra kerülhetne 
az Önkormányzat tartozása.
Városunkban 1996. szeptemberében kezdődtek meg a te
lefonhálózat építési munkák. Az építés eredménye képpen 
1997. január 15-ig bezárólag 1238 vonal üzemel Aszódon, 
ebben benne van az a közel 4oo telefon vonal is, ami a fej
lesztési munkák előtt is rendelkezésre állt. A közel hat éves 
telefon fejlesztési munka pénzügyi és szervezési részleteit 
valamint a kivitelezés eredményét igyekeztünk az előter
jesztésben összefoglalni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés elfo
gadására.

Aszód, 1997. február 26.
Az előterjesztés pénzügyi 
részét összeállította:

Szolnoki Ferencné 
pénzügyi irodavez.

Bagyin József 
polgármester

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KIVONAT
az 1997. március 05-i ÖKT ülés jegyzőkönyvéből 

37/1997. sz. ÖKT. határozat

1. Aszód város önkormányzat Képviselő-testülete az elő
terjesztés alapján a lakossági telefon befizetések pénz
ügyi elszámolását elfogadja. A lakásértékesitési számlá
ból elkülönített és tartalékolásra szánt 5.576 eFt kamata
inak felhhasználását, mely 1996. december 31-én 
8.6120 eFt - Aszód, Kossuth L. u. páros és páratlan ol
dalán húzódó járdák öntött aszfalttal történő helyreál
lítására jóváhagyja.
A képviselő-testület kimondja, hogy a járdák helyreál
lításánál az Önkormányzat a megrendelő, az alábbi felté
telek mellett:
a. ) A Digitel 2002 Rt által felbontott járdarészek is

együttesen teljes járdafelülettel kapnak aszfaltréte
get.

b. ) A Digitel 2002 Rt-re jutó helyreállítási munkák költ
ségét - megállapodás alapján - a munka megkezdé
se előtt kéri az önkormányzat a kivitelezés pályázta
tása és pénzügyi rendezésének együtt kezelhetősé
ge miatt.

2. A képviselő-testület a Digitel 2002 Rt. részére - a 
187/1992./IX.29/ÖKT határozat alapján a lakossági befi
zetésekből megelőlegezett, s jelenleg tartozásként meg
lévő - 1.129 e Ft önkormányzati készppénz hozzájárulás 
kifizetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a.) Tételes felmérés és írásbeli megállapodás alapján a 

Digitel 2002 Rt. által Aszód településen el nem vég
zett út- és járda helyreállítási munkák költségéből 
kerül élevonásra az 1.290 eFt az ezévi kamatával 
együtt.

3. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 
177/1993/XI.2./ÖKT.SZ. határozat alapján az - eredetileg 
tartalékolásra szánt - 5.576 eFt visszahelyezése a la
kásépítési számlára 1996. december 31-ével megtörtént. 
Határidő: azonnal, 1997. április 30.

Felelős : polgármester, műszaki irodavez., pénzügyi iro
davez.

Bagyin József sk.
polgármester

Kissné Kulybus Gizella
jegyző

A kivonat hiteles 
Laukó Józsefné, szervezési adm.
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Nyugdíjasok Országos 
Képviseletének hírei

A Nyugdíjas Érdekképviselet aszódi Klubjában (Falujárók 
u. 5) március 8-án bensőséges ünnepség keretében kö
szöntötték a Képviselet hölgytagjait a Nemzetközi Nőnap 
alkalmából. A köszöntőt a Klub nevében Bán József elnök, 
mondta el, utána pedig a 2. sz. Általános Iskola tanulói ad
tak rövid műsort a megjelentek részére. A köszöntéskor át
adott barka és a szerény megvendégelés a Klub anyagi 
helyzete miatt a megemlékezés csak gesztus értékű volt, 
de úgy véljük ez többet jelent mint gazdagabb környezet
ben adott értékes ajándék.
□  1997. március 10-én indult egy előadássorozat mely 
minden hó első hétfőjén kerül megtartásra felkért ill. saját 
előadóval. Az előadásokat diapozitív képek ill. videofelvéte
lek színesítik és teszik érzékelhetővé. Minden előadást a 
képeket készítő saját maga vezeti le és ezek során nem 
csak az illető országot vagy tájat lehet megismerni, hanem 
kérdéseket is fel lehet tenni vagy megtárgyalni az előadó
val.
Első előadásunkat, melyet Fischl Vilmos teológiai hallgató 
tartott diavetítéssel egybekötve 17 órakor kezdtük. Témája: 
Utazása az iszlám országaiban. A választás azért is esett e 
témára, mert az embereket igen erősen foglalkoztatja, 
hogy világszerte miért terjed az iszlám hit, s hogyan élnek 
azok az emberek a XX. század végén, akik 1300 évvel ez
előtt megfogalmazott s azóta lényegében változatlan törvé
nyek szigorú előírásaihoz kötelesek alkalmazkodni az élet 
valamennyi területén.
Az előadást tartó Fischl úr gyermekkora több évét töltötte 
iszlám vallású országban, jól beszéli az arab nyelvet, a ku
tatási területe is az iszlám vallás. Legutóbb ösztöndíjasként 
Kuvaitban végzett kutatásokat több európai és amerikai 
kollégájával egyetemben, s könyvet is irt e témában. Felké
szültsége és személyes tapasztalatai tették elsősorban ér
dekessé előadását, mely egy éves tanulmányút teljes útvo
nalát követte képekben Budapesttől Spanyolországon át 
Marokkóba. A Marokkón át terepjáróval megtett út vala
mennyi fontosabb állomását képekben nézhettük végig, a 
legkisebb falucskától a régi karavánszerájon át a nagy vá
rosig. Hogyan élnek ott az emberek, hogyan öltözködnek, 
laknak, dolgoznak, miként és hogyan gyakorolják vallásuk 
előírásait, milyen egy piac vagy egy iskola, egy mecset, lát
tunk u.n. ipari üzemet és a földművesek munkáját, az el
maradt művelési eszközöket, a nyomort és fényűző palotá
kat, kő- és homoksivatagot, úttalan utakat és kis oázisokat, 
szóval egy ország teljes keresztmetszetét. A diavetítés le
hetővé tette, hogy egy-egy képnél megállva - a kezdés fe
szültségének feloldása után - szinte családias hangulat
ban, kérdéseket feltéve megbeszéljük a résztvevőket ér
deklő kérdéseket s közben megismerjük a tanulmányút 
résztvevőit, az útjuk célját s azokat a kemény körülménye
ket, melyek között dolgoztak. Rendkívül érdekesek voltak 
az ott élő misszionáriusok munkájáról adott információk, s 
azok a körülmények melyek között - sokszor életveszélyes 
helyzetekben - tesznek eleget hivatásuknak.
A Klub nyugdíjasainak nevében köszönjük Fischl úrnak, 
hogy sok elfoglaltsága mellett időt szakított ezen előadásra 
és sok szerencsét kívánunk további munkájához.
□  A következő előadás - a húsvéti ünnepek miatt - csak 
április 7-én került megtartásra, témája: Utazás Görögor
szágban a Thermophülei szorostól a Meteorákig.
□  1997. március 24-én tartotta a Nyugdíjasok Országos 
Képviselete a Pallas Páholyban Nyugdíjas Fórumát, mely
nek programjában Dr. Kökény Mihály népjóléti miniszter úr
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adott tájékoztatást a szociális ellátórendszer és az egész
ségügy reformjáról. Az előadás után válaszolt a jelenlévők 
témával kapcsolatos kérdéseire, melyekről a Klubban ki
függesztett tájékoztatón részletesen informáljuk Képvisele
tünk tagjait.

Both Ottó
mfv. elnöke

F E L H Í V Á S !
a tavaszi-nyári száraz időszak 

szabadtéri tűzeseteinek megelőzésére

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a 
tavaszi-nyári szárazabb időszakokban jelentősen 
megnő a szabadtéri - avar, bozót, nádas, erdő - 
tűzesetek száma. Ezek a tüzek jelentős kárt okoz
nak a természetes növényzetben és a tűz útjaiba 
kerülő épületekben. Sokszor pár négyzetméteres 
avartűz jelentősen hátráltatja a tűzoltóság milliós 
káresetekhez történő vonulását.
E jelentős anyagi és természeti kárral járó tüzek 
elkerülése érdekében kérjük, hogy az alábbi - több 
éves tapasztalaton alapuló - tanácsainkat fogadják 
meg.
1. Száraz gazt, növényi hulladékot égetni csak 

szélcsendes időben szabad, úgy hogy a tűzra
kás környéke mentes legyen a tűz továbbter
jesztésére alkalmas anyagoktól.

2. Az égetés során a tűz oltására alkalmas anya
got, eszközt (víz, lapát) tartsunk készenlétben.

3. Erdőben és annak 200 m-es körzetében nyílt 
lángot ne haszná ljunk, tüze t csak a k ije lö lt 
tűzrakóhelyen gyújtsunk.

4. A szabadban rakott tüzet az égés ideje alatt őri
zetlenül ne hagyjunk, az égetés befejezésekor 
gondoskodjunk a teljes eloltásról (vízzel lelocso- 
lás, földtakarás).

5. Gépjárművek, vagy vonat ablakából égő cigaret
tavéget, gyufát kidobni nem szabad.

6. Ha tüzet észlelünk a tűzoltóság értesítése mel
lett (105) kezdjünk hozzá a tűz eloltásához, az 
arra alkalmas eszközökkel.

7. Hívjuk fel gyermekeink, gondozottaink figyelmét 
a tűzgyújtás, tűzzel való játék veszélyeire.

8. Általános Tűzgyújtási Tilalom esetén mindenne
mű Tűzgyújtás tilos!

Gödöllői Tűzoltóparancsnokság

Az MDF Aszódi Szervezete 
Jjl köszönetét fejezi ki mindazok-

nak, akik együtt imádkoztak 
lé j  velünk az Antall József elhunyt

----------  miniszterelnök úr lelkiüdvéért
M D F  bemutatott szentmisén.
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CSENGŐ
Hírek

^ a Csengey iskolából ^

TA NU LM ÁN YI VERSENY

Március 7-én 297 résztvevő diákkal nagyszabású mate
matika verseny zajlott a Csengey Gusztáv Általános Iskolá
ban. Utólag elmondhatjuk: sikerült megteremteni az igazsá
gos, nyugodt vetélkedés feltételeit, amint azt a rendezők is 
megfogalmazták. Ebben oroszlánrésze volt iskolánk mate
matika tanárainak, határozott, alapos szervező munkájuk
nak. A tanulmányi verseny céljáról, jellemzőiről Soós Éva 
tanárnőt kérdeztük:
- Az idén már második alkalommal rendeztük meg isko
lánkban a Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei forduló
ját. Ez a fajta matematika verseny 1990-ben indult egy 
kecskeméti általános iskola tanárainak ötleteként, s 1991- 
től évenként országos szinten kerül lebonyolításra. A ver
seny két fordulós. Az első forduló megyei szintű, az innen 
továbbjutott versenyzők Kecskeméten, három napos prog
ram keretében dönthetik el, hogy kik az évfolyam legjobbjai 
a 3-8. osztályos korú gyerekek között. A szervezés és lebo
nyolítás anyagi feltételeinek biztosítását a kecskeméti 
MATEGYE (Matematikában Tehetséges Gyermekekért) 
alapítvány végzi. A verseny szervezési díjai - 400,-Ft -, és 
a szponzorok által felajánlott segítség jelentik az anyagi 
bázist. A versenyt megyénként 2-3 iskola koordinálja (mi 
Ráckevéhez tartozunk), s az általunk felkért általános isko
lák adják a versenyek konkrét helyszínét. Ebben az évben 
közel 50 helyen 53 000 diák vett részt a megmérettetés
ben. E vetélkedés egyre inkább nemzetközivé válik: idén 
több helyszínen versenyeztek határainkon túli magyar isko
lások is, kb. 2 000-en. A gyerekek körében azért népszerű 
ez a próbatétel, mert olyan tanulók is sikerélményhez jut
hatnak, akiknek a megoldások indoklása nehézséget je 
lent, viszont saját józan eszük szerint meg tudják oldani a 
feladatokat.
Sisáné Maczó Ibolya tanárnő továbbfűzi a gondolatot:
- Ez a fajta “tesztes” megoldó verseny nálunk sokáig isme
retlen volt. Előnyének mondható, hogy bárki jelentkezhet, 
3-8. osztály között, nincs korlátozás, megkötés. Lehetősé
get biztosít arra, hogy a tanulók a hagyományos módoktól 
eltérő formában is összemérhessék matematika tudásukat, 
gondolkodási képességeiket, logikai készségüket. A gyere
keket gyors döntésre kényszeríti, hisz egy-egy feladatra kb. 
3 perc jut. A fokozatosság és a következetesség érvénye
sítése folytán egészen egyszerű, és nagyon nehéz felada
tokat is számon kér, így a “közepes tehetségű”, de érdeklő
dő diák is sikerélményhez juthat, s a “legjobb" is kiválasz
tódhat. Elmélyült, tartós figyelemre, ugyanakkor gyorsaság
ra szoktat, fejleszti a tanulók koncentráló képességét, krea
tivitását.

A rendezők úgy tájékoztattak, hogy jövőre a középisko
lásoknak is meghirdetik ezt a matematika versenyt “Gor- 
diusz Matematika Tesztverseny Középiskolásoknak” cím
mel, melyre nevezhetnek a középiskola 9-12. évfolyamára 
járó tanulók, iskolatípustól függetlenül. Meggyőződésem,

hogy e korosztályban is hasonló népszerűségre tesz majd 
szert ez az erőpróba. Mindamellett a hagyományos ver
senyzési módokra is szükség van, de ide csak kevés, ki
emelkedő tehetségű gyerek juthat el. Röviden : jók a fel
adatok, a feldolgozás-értékelés módja objektív - számító- 
gépes - s ez sokféle statisztika készítésére nyújt lehetősé
get, melynek tanúságai értékesek lehetnek a szakma szá
mára.
Tény : a jólvégzett munka tudatában izgatott gyerekhangok 
egymást túlharsogva vitatták meg a példamegoldás lehet
séges útjait. Ezek az uzsonna közben látott kipirult arcok 
arról tanúskodtak, hogy okozhat a tanulás örömet, izgalmat 
napjainkban is.
- Én nagyon szeretem az ilyen versenyeket. Tavaly ott vol
tam Kecskeméten az országos versenyen a legjobb három 
továbbjutó gyerek között. Az idén jó  volna megismételni! - 
mondja Haraszti Norbi ötödik osztályos tanuló a szendvi
csét majszolva.
Most érkezett a hír, ő a 13. “legjobb” lett, mely a részt vevők 
nagy számát tekintve igen szép eredmény. Bárcsak minden 
tehetséges gyerek hasonló sikerélményhez juthatna!

Szabó Mihályné

DIÁKÉLET

Március 13-án volt iskolánkban a diákönkormányzat 
(DÖK) hagyományaként megvalósított “Sport- és egészség 
napja”. Ezen a napon az 5.z csapatában sorversenyen vet
tem részt a tornateremben. Az izgalmas és változatos gya
korlatok elvégzése után mi sajnos az 5.a osztály mögé ke
rültünk.
- Szeretném megkérdezni Ácsné Tóth Beáta tanár nénit a 
többi évfolyam eredményéről.
- Nagyon izgalmas volt a verseny, lelkes volt a szurkoló 
gárda is. A feladatsort Rébbné Bartha Zsuzsanna és Kalina 
Jánosné állította össze. Összesen 190 gyermek mérte 
össze erejét a tornapadok környékén. Első helyen végzett 
az 1.z, a 2.b, az alsós speciális tagozat, s az általad emlí
tett 5.a és 7.a osztályok.
- A sportpályán Dóra néni és Laci bácsi kerékpár versenyt 
bonyolított le. Ott kik győzlek?
- Ötvenötén hozták el a kerékpárjukat és teljesítették az 
akadályokat. A legjobbak : Bartha Zsuzsa 1., Kovács Kata
lin 2., Binger Sára 3., Oláh Ágnes 4.. Bede Viktor 1., Vértes 
Olivér 1., Molnár László 2., Trikkel Csaba 2., Bédeg Dániel
2., Tóth László 3., Hatalyák János 4., Farkas Gábor 4., 
Pethő Zsolt 4., Gódor Mónika 5., Bíró Karolina 6., Tarr 
Ádám 5., Toldi Kálmán 6.. Borsos Tamás 6., Chugyik Attila
7., Oláh Gábor 7., Braun Miklós 7., Gódor Attila 8. osztá
lyos tanulók.
- A terítési verseny miatt sokan bosszankodtak az osztá
lyunkból, hogy nem mehettek, de én az idén örültem, hogy 
nem kerültem be a csapatba, mert nem szeretem a körö
zöttet. Bea néni szereti?
- Én nagyon, s még jó, hogy nem én voltam a zsűri, mert 
ugyan végigkóstoltam minden asztalt, dönteni nagyon ne
hezen tudtam volna. Szerencsére kimentett ebből a hely
zetből az idén páratlan összeállítású zsűri, melyet a Petőfi 
Sándor Gimnázium biztosított számunkra. Itt szeretném 
megköszönni Nádasdy Éva tanárnőnek és iskolájának, 
hogy gimnazistákat küldtek zsűrizni.
- Én és a húgom már két éve gyűjtjük a szalvétát, ezért 
örültünk a csereberének. Bettina húgom 25 új szalvétára 
tett szert.
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- Sokan gazdagíthatták gyűjteményüket új képeslapokkal, 
szalvétával, rágógumi papírral, kinder tojás figurával. Sike
res akciónak bizonyult.
- A vöröskeresztes TOTÓ is nagy népszerűségnek örven
dett. Milyen eredményekről lehet beszámolni?
- Alsó tagozatosok közül 58-an, a felsősök közül 64-en fo
tóztak. Összesen 29-en értek el telitalálatot. Sok köszönet
tel tartozunk a Vöröskereszteseknek. A Városi Vöröske
reszt szervezetének vezetője, Balogh Jánosné megtisztelt 
bennünket látogatásával, és szerény lehetőségeikhez ké
pest anyagiakkal is támogatott bennünket. A körzeti vörös
keresztesek részéről Gáspárné Csókár Rita nagyobb pénz
összeggel, tárgyi ajándékokkal, és a totószelvények meg
szerkesztésével nagy segítséget jelentett.
- Köszönöm a beszélgetést. Remélem, jövőre is lesz ilyen 
nap!

Gáspár Georgina 5.z

Még néhány vélemény:
Az iskolában március 13-án DIÁKNAP volt. A gyerekek te
rítési, kerékpáros és sorversenyen vehettek részt, vöröske
resztes TOTÓ-t tölthettek ki. A gyűjtők szalvétát, képesla
pot és telefonkártyát csereberélhettek. Nekem a kerékpá
ros ügyességi verseny tetszett a legjobban. Labdák kerül
getése után egy rúd alatt kellett átbújni, visszafelé ismét 
megkerülni a labdákat, s végül karikába dobni egy gumilab
dát. Az lett a győztes, aki a legrövidebb idő alatt végzett. 
Nagyon szurkoltam az osztálytársaimnak.

Szikora Veronika 4.z

Csütörtök reggel nagyon akartam az iskolába menni. Már a 
délelőttöt vártam. Amikor megérkeztem a suliba, mindenki 
izgatottan készült a versenyekre. Én a vöröskeresztes totó
ra neveztem be. A kérdések nem voltak nehezek... Nagyon 
jól éreztem magam ezen a vidám napon.

Nagy Ágnes 4.z

Nagyon vártuk a csütörtöki Diáknapot. Rengeteg program 
volt. Én három társammal a terítési versenyen vettem 
részt. Nagyon izgultunk. Körözöttet kellett készíteni. Kez
detben még félénken kevertük a túrót és tettünk bele egyet 
s mást, de a végére kezdtünk belejönni. Mikor elkészült, 
felszeletelt barna kenyérre kentük. Uborkával, retekkel és 
egy pötty Piros Arannyal díszítettük. Most kezdtünk el csak 
igazán teríteni! A poharakkal, tányérokkal, szalvétákkal és 
az asztali dísszel húsvéti hangulatot varázsoltunk az asz
talra. Igazgattuk a kenyereket a kosárkában 
...és izgatottan vártuk a zsűrit...

Geiger Beáta 4.z

Á  PÓTFELVÉTELI LESZ! N
A Petőfi Sándor Gimnázium és 

Gépészeti Szakközépiskola

április 18-án 15.00-kor 
pótfelvételit tart

a gimnázium 
hatosztályos tagozatára!

EZ TÖRTÉNT NÁLUNK
Hírek a 2. sz. Általános Iskolából

Február 25-én tartottuk meg a Kazinczy szépkiejtési ver
seny iskolai fordulóját. A versenyre 34 tanuló jelentke
zett. Az eredmény a következőképpen alakult:
Alsó tagozat: I. Ondrik Gergő IV. o.

II. Németh Csilla IV. o.
III. Márton Anna III. o.

Felső tagozat:
I. Szarka Eszter V. o. és Kovács Richárd VII. o.
II. Dobay Laura VII. o., Ősz Viktor VII. o.
III. Bányánszki Gábor VI. o.,Tóth Tamás VI. o. 

Iskolánkat a magasabb szintű versenyen Szarka Eszter, 
Tóth Tamás, Ősz Viktor és Kovács Richárd képviselik. 
Március 6-án a Városi Nyugdíjas Klubban, március 7-én 
a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetében szerepelt 
Színjátszó- és Zenei csoportunk a Nőnap alkalmából. 
Úgyszintén műsorral köszöntöttük iskolánk hölgytagjait, 
kicsiket, nagyokat egyaránt.
Március 7-én a VII. osztályosok kémia versenyére került 
sor. Az érdekes, játékos, de komoly tudást igénylő helyi 
versenyen Kovács Mária, Dobay Laura és Körösi Gábor 
érték el a legjobb eredményt.
Március 10-én a Zrínyi Ilona matematika versenyen 10 fő 
képviselte iskolánkat.
Március 14-én iskolai ünnepségen emlékeztünk meg az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc 149. évfordu
lójáról. A Színjátszó- és Zenei Csoport készült emlékmű
sorral erre az alkalomra.
Március 14-én este iskolánkból is szép számmal vettünk 
részt az ünnep tiszteletére rendezett gyertyafényes fel
vonuláson, amelyen diákjaink is szerepeltek. Mi a Petőfi 
emlékház falán helyeztük el a megemlékezés koszorúját. 
Március 15-én a Városi Ünnepségen ugyancsak iskolánk 
adott emlékműsort emlékezve a közel másfél évszázad
dal ezelőtt történtekre.
Ezt követően sikerrel szerepeltünk a Polgárőr Csoport ál
tal szervezett hagyományos Március 15. Kupa lóver
senyen. Egyéniben Búzási László II. helyezést ért el, és 
szintén II. helyezett lett a BBI elnevezésű csapatunk, 
melynek tagjai Búzási László (7. o.), Csordás Sándor (7. 
o.), Németh Balázs (7. o.) és Puskás László (6. o.) voltak. 
Március 20-án Isaszegen zajlott a német nyelvű szaktár
gyi verseny megyei fordulója, melyre 3 fővel neveztünk. 
Az írásbeli versenyről Kovács Mária és Turcsán Aliz VII. 
osztályos tanulók jutottak tovább. Eredményesen szere
pelt Bánhegyi Erika (VII. o.) is.
Március 26-án iskolánk teljes létszámmal vett részt az 
MH Központi Rendeltetésű Szervezetek Parancsnoksá
ga által rendezett MH Országos Mezei Futóbajnokságán. 
Folyamatosan zajlik a körzeti iskolai foci-bajnokság tava
szi fordulója. A 4 iskola (Vácszentlászló, Hévizgyörk, 
Valkó és Aszód 2. sz. Ált. Iskola) közötti versenyben már 
3. helyezésnél rosszabb eredményt nem érhetünk el. 
Március 26-án este NYUSZI-DISCO-val zártuk az 1997. 
tanév első felét, örülve már a tavaszi szünetnek.
Március 27-én - a tavaszi szünet első napján - NYUSZI 
úszó- és játékversenyt szerveztünk gyerekeink részére 
az uszodában. A játékos versenyen szép számmal vet
tek részt tanulóink.

II. sz. Általános Iskola
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Könnyesen szólt a Szózat
Március az egyik legszebb, legkedvesebb hónapunk. 

A gyönyörű napsütés a tavasz ígéretét hozza - még ak
kor is, ha idén kissé szeszélyesen, fehér köntösben tet
te is tiszteletét -, s ilyenkor ünnepeljük legszebb, legtisz
tább ünnepünket, 1848 vértelen forradalmának ünnepét. 
Azt az ünnepet, amelyet oly sokszor és oly sokfélekép
pen próbáltak ellopni tőlünk ; amelyet megpróbáltak va
lami másba beburkolni, valami mással elfedni, mert vér- 
telensége miatti tisztasága a legkonokabb elnyomást is 
elbizonytalanította időről időre.

Idén szépen ünnepelhettük március idusát! Tisztán, 
szabadon, hasonlóan ahhoz, ahogyan már néhány éve 
őszintén lehet, s mégis másképpen. Ünnepségről ün
nepségre mentünk. Egy kicsit feltöltekeztünk magyar
sággal.

Reggel 9 órakor részt vettünk az aszódi megemléke
zésen: érdeklődéssel figyeltük Frajna Miklós igazgató úr 
ünnepi megemlékezésének tartalmas gondolatait, áhí
tattal és meghatódottsággal hallgattuk a 2. sz. Általános 
Iskola tanulóinak műsorát, majd a koszorúk és a meg
emlékezés virágainak elhelyezés, s a Szózat eléneklése 
után autóbuszra ültünk, s elindultunk a határon túlra, Ri
maszombatba, hogy együtt ünnepelhessünk felvidéki 
magyar testvéreinkkel.

Kellemes időben megtett zavartalan út után érkeztünk 
déltájban a patinás felvidéki városba, ahol Petőfi Sándor 
is megfordult utazásai, barangolásai során, s ahol olyan 
megtiszteltetésben volt része, mint sehol másutt: 1845- 
ben táblabíróvá választották a költőt. Körbejártuk a vá
rost. Megnéztük a főteret Blaha Lujza mellszobrával és 
immár tíz éve átépítés alatt álló egykori patinás szállo
dájával; a piactér közelében, a régi és az új városrész 
találkozásánál azt a pusztulófélben lévő épületet, amely 
egykor annak a gimnáziumnak adott helyet, amelyben 
Mikszáth Kálmán tanult. Az épület alsó részében még 
laknak, de az emeleti rész ablakaiból sok helyen már hi
ányzik az üveg, s galambok repdesnek ki s be. Még 
nem ment tönkre, de a legjobb úton halad a teljes pusz
tulás felé. Talán van még remény rá, hogy megmarad. 
Kár volna érte! Párszáz méterrel odébb éktelenkedik 
Milos Jakes letűnt rendszerének szimbóluma: egy óriási 
méretű mozi, amelyet immár 7 éve félbehagytak, s csak 
a teremtő tudja, felépül-e egyáltalán. A város északi ré
szén viszonylag sok épület maradt meg a régi magyar 
városból - szemben a Rima-parti résszel, ahol jellegte
len tömbépületek sorakoznak, mintegy csúfolódva a régi 
városrész hangulatos épületeivel -, s ebben a részben 
található az a kicsi épület is, amelynek falán emléktábla 
hirdeti, hogy 1845-ben ott szállt meg Petőfi Sándor. Ez 
az épület ma parányi múzeum. Talán nem is hivatalo
san, csak a város magyarsága számára. Itt, ennél a 
háznál ünnepelték meg Rimaszombat város magyar la
kosai március 15-ét, a forradalom kitörésének évforduló
ját.

A megemlékezésre délután 3 órakor került sor. Né
hány perc alatt benépesedett a kis utca, ahol rövid kö
szöntés után Boros Zoltán országgyűlési képviselő, az 
Együttélés Mozgalom parlamenti frakciójának tagja mél
tatta az ünnepet, annak jelentőségét 1100 éves törté
nelmünkben, s keserű szavakkal emlékezett meg arról, 
hogy Szlovákiában ma másodrendű állampolgárként le
het csak magyarnak lenni, mert minden eddiginél na
gyobb nyomás nehezedik azokra, akik megpróbálják

megőrizni nemzeti identitásukat, akik megpróbálnak ma
gyarnak megmaradni.

A műsorban egy rimaszombati fiatalember előadásá
ban elhangzott Petőfi Ha férfi vagy, légy férfi... c. verse, 
majd iskolánk egyik tanulójának tolmácsolásában Győri 
Dezső: Petőfi Gömörben című költeménye. A magyar 
alapiskola tanulói szép énekcsokorral tették emlékeze
tessé a napot, s a résztvevők az énekek alatt helyezték 
el koszorúikat - köztük mi is a miénket - az épület abla
kaiban. A műsor a Szózat eléneklésével ért véget. Jól 
látható volt, hogy a jelenlévők közül sokan könnyeiket 
törölgették. Az ünnepség után átvonultunk a főtérre, 
hogy kétperces néma tüntetéssel tiltakozzunk az ellen a 
vandalizmus ellen, amely megrongálta a református 
templom kertjében felállított millecentenáriumi emlékmű
vet, előbb megpróbálván felgyújtani, majd - mivel a tűz 
nem fogott a fafaragásból kialakított emlékműegyütte
sen - összetörve a talapzaton elhelyezett márványtáblát.

Nehéz szívvel búcsúztunk rimaszombati barátainktól. 
Szép, de vegyes érzelmekkel teli nap volt. Ünnepelhet
tünk itthon szabadon, majd megtapasztalhattuk azt, mi
lyen nehéz magyarnak lenni a Felvidéken annak, aki ott 
született, akinek az a szülőföldje. Elmondhatjuk, hogy 
voltunk magyarságot tanulni.

Köszönet a Rákóczi Szövetségnek, hogy a pályázatu
kon elnyert támogatás segítségével a több mint harminc 
résztvevőnek az utazás költségeinek csak a felét kell vi
selnie.

Honig Antal

MÁRCIUS 15. KUPA
Immáron 7. alkalommal rendezte meg a Galga Polgárőr 
Egyesület a Március 15. légpuskás lóversenyt. Idén is 
szép számmal jelentkeztek versenyzők, akik próbára 
akarták tenni lövő tudásukat. A városi ünnepség miatt 
kicsit később, kb. 9.30-kor nyitotta meg a versenyt 
Sztán István ezredes úr, a verseny fővédnöke. A meg
nyitón jelen volt Bagyin József polgármester úr is. A 
megnyitó után egymást követve lőttek a csapatok, az 
egyéni versenyzők Tarr Béla őrnagy úr és Ondrik Pál 
vezetésével. Miután mindenki teljesítette a lövészetet, 
az eredményes versenyzőknek Sztán István ezredes úr 
és Szenoránszki Ferenc a Polgárőrség vezetője adta át 
a vándorserleget és a szponzorok által felajánlott jutal
makat.
A díjazott csapatok és versenyzők névsora a következő:

Junior Fiú Csapat:
1. Korleonék 61 köregység
2. BB I. 44 köregység
3. TEAM 43 köregység 

Junior Fiú egyéni:
1. Gódor Attila 26 köregység
2. Búzás László 21 köregység
3. Oláh Tamás 19 köregység 

Junior Lány:
1-3. Gódor Mónika 8 köregység 

(nagyon sajnáljuk, hogy nem volt több vállalkozó kedvű 
leányzó)
Női Egyéni:

1. Makkai Erzsébet
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2. Nagy Lajosné
3. Simon Zsuzsanna

Női egyéniben vigaszdíjat kapott Kiss Miklósné.
Férfi Csapat:

1. “SARA” 106 köregység
2. Polgárőr III 102 köregység
3. “N.H.” 93 köregység 

Férfi Egyéni:
1. Gödör Ervin 40 köregység
2. Tarr Béla 39 köregység
3. Kvaka István 39 köregység

Férfi egyéniben vigaszdíjat kapott Fábián Mihály.
A legfiatalabb versenyzőnek felajánlott különdíjat Makai 
Gábor kapta.
A szponzorok bőkezűségének köszönhetően különdíj- 
ban részesült még Makkai Erzsébet és Gödör Ervin.
A több éve balesetmentes lövészet levezényléséért juta
lomban részesült Tarr Béla őrnagy úr és “szárnysegéd
je”: Ondrik Pál.
Az eredményhirdetés után a résztvevők jó étvággyal fo

gyasztották el a lóverseny FŐSZAKÁCSA (Szenoránsz- 
ki Ferenc és segítője Darai Gyuláné Mari ) által elkészí
tett és kiválóra értékelt babgulyást.
Most pedig álljon itt azoknak a neve, akiknek köszönhe
tő, hogy ismét meg tudtuk rendezni az immár hagyomá
nyos versenyt:
Szponzorok : Aszód Város Önkormányzat, Fodor Miklós 
(Vegyeskereskedés), Jermi István, Kovács Péter (“Sára” 
étterem), Makkai István (Videotéka), Molnár József 
(Épkomplex Kft.), Oláh Károly (GALGA ÁFÉSZ), Sóvári 
József, Szamosvölgyi István, Szűcs Tibor, Sztán István, 
Vörös László, Konkoly László (Húsbolt).
Külön köszönetét fejezi ki a szervezőbizottság Dropp 
Gábornak és kollégáinak a konyha rendelkezésre bo
csátásáért és az ebéd tálalásáért.
Reméljük, hogy az 1998-as évben hasonlóan színvona
las versenyen vehetünk részt.

Kvaka István
(a Polgárőrség gazdásza)

PÁNEURÓPA HÍREK
A KÖZÖTTÜNK ÉLŐ TURULMADÁR

Ez volt a címe Dúcz László előadásának, amely márci
us 5-én hangzott el a Szervezet szokásos havi össze
jövetelén.
Az előadó a rengeteg diaképpel érthetőbbé tett elő
adáson a turul-mítosz kérdéseire kereste a választ. 
Volt-e turul, mi a turul, miért nem ismerik a korabeli 
nyugati történetírók, miért utalják a mesék világába a 
mai magyarok - csak néhány kérdés a felvetődő ren
getegből.
A turul, népünk ősi, szent madara sosem volt totemál

lat, és sohasem termékenyítette meg az állapotos (!) 
Emesét abban a bizonyos álomban. Szent és szabad 
vadászmadár: a kerecsensólyom, amely a hagyomány 
szerint Árpádot és Álmost vezette. S addig a földig ve
zette, amely a kerecsensólyom legnyugatibb fészkelő
helye: a Kárpát-medencéig.
A hallgatóság alig akarta befejezni az estét. Múltunk 
és jelenünk összekapcsolódott.
Jó volt újra bizonyítékát látni és hallani: nekünk, ma
gyaroknak is voltak, vannak mítoszaink, ősi hitvilágunk 
- nem szibériai sámánhitről van szó! -, ezeréveket és 
tudatos feledtetést, irtást túlélő hagyományaink. A 
megmaradtat megőrizni mindannyiunk kötelessége!

Honig né Zádor Éva

Napsugár Óvodai ünnepély
Kedves meghívót kaptam március 22-re, az óvoda Jó

tékonysági Teadélutánjára.
Jó pár évvel ezelőtt voltam ovis nagymama. Sok szép 

emléket őrizek azóta is. Sőt, jó visszaemlékeznem az 
én ovis koromra, 68 évvel ezelőttre, amikor Zelma és 
Erzsiké (Csekeiné) óvónéni a pesti úti óvodában nagy 
szeretettel vettek körül bennünket, kis ovisokat. Évzáró 
ünnepeinket sem felejtettem el, mikor az óvoda udva
rán, a helyi vezetőség, szülők, hozzátartozók jelenlét
ében, nagy izgalommal készültünk fel műsorunkra. Jó
magam két kis társammal mondtam el a verset, a szita
kötőről. Fejemen gyönyörű szitakötő díszelgett, mely az 
óvónénik kézügyességét hirdette...

Mindezekre emlékezve mentem el a mostani szép ün
nepélyre. Gondolatban ismét átéltem én is a kis szerep
lők izgalmát, örömét. Sok szép ünnepélyükön vettem 
már részt, de mindig meglepetésben volt részem, úgy a 
kicsik, mint óvónénijük felkészült műsorát látva.

Maga a kiállítás is sok leleményességről, ügyes kezű 
óvónénikről tanúskodott. Jó volt látni, ahogy gyönyör
ködtek szülők, nagyszülők, vendégek a kiállított munká
ban és ki-ki kedve szerint vásárolgatott.

Vezető óvónéni kedves köszöntő szavai után színre 
lépett az Őzike, a Süni, a Maci, a Nyuszi és a Katica 
csoport. Úgy az óvónéniknek, dadusoknak, kicsiknek 
sok szeretettel gratulálunk. Csodálatos, ahogyan ezek
kel a kis virgoncokkal bánni tudnak. A zsúfolásig megtelt 
teremben a hálás közönség nem győzött tapsolni. Az 
pedig külön öröm volt, ha a néző felismerte gyermekét, 
unokáját. De a gyerekek is ki-ki kukucskáltak, puszikat 
dobálva és néha kiszólva, ha felismerték hozzátartozó
jukat.

Nagy örömmel emlékeztem a régmúltról és a mostani 
friss élményről,

egy régi-régi volt óvodás nagymama

Zs. E.

HÁZHOZ VISSZÜK!
Az Aszódi Tükör egy éves előfizetésének ára csak 2 4 0 ,-Ft!
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1000 Ft-os rejtvény

??„A Föld az emberi értelem bölcsője,
(Konsztantyin Ciolkovszkij, 1857-1935) 

Vízszintes :
1. A megfejtés első része (zárt betűk : D, M, E)
11. Az összeadás szava 12. Álhal 13. Végtelen 
orsó 14. Igekötő 15. 17. Országos Távirati
Iroda 19. Kálium, szén, jód 20. Igekötő 21. Sír 
22. Gyermeknek hangosan elolvas egy mesét 27. 
Mosópor márka 29. Hajfürt 30. Duplán édesség 
32. K ie jte tt be tű  33. K icsin y ítő  képző 34. 
P ára tlan  d ísz  35. K ö lcsö n  b iz to s íté k á u l a 
hitelezőnek átadott v. lekötött vagyontárgy 37. 
Erzsébetvárosi Sportegyesület 40. A kiütés jele 
42. Rend páratlanjai 43. Szerény, ártatlan és 
szemérmes 46. Istálló 48. Római 2 49. X-XI. 
században feltűnt európai nép 50. Epületszámy 
52. Egy, németül 54. A megfejtés második része 
(zárt betűk : S, E, A)

Függőleges:
2. Több szintes 3. Tiltó szó 4. Én, latinul 5. 
Igekötő 6. Halálos betegség 7. Üt, angolul (HIT) 
8. Japán fővárosa 9. Fejünk elülső része 10. 
Ilyen a m osatlan haj 14. Felfordítva ! 16. A 
megfejtés befejező része (zárt betűk : Ö, Ő, É) 
18. Ró 23. L ítium  vegyjele 24. A hét vezér 
egyike 25. Üres vas ! 26. A havon jól csúszik 28. 
Hozzáér valakihez 31. Beteg, angolul (ILL) 33. 
Jól teje lő  h áz iá lla t 35. Zene fele! 36. Opel

azonos hangzói 38. Énekek... 39. Bérel keverve 41. Határozórag 44. Búg 45. Németországi, osztrák és zambiai autók 
jelzései 47. Hagy, enged, angolul (LET) 51. Rangjelző 53. Időszámítás előtt röviden.

Készítette: Sz. R-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

♦
11

♦
12

♦
13

14
♦

15 16
♦

17 181I19
20

♦ ♦ ♦ ♦
21

♦
22 23 24 25 26

♦
27 28

♦
29

♦
30 31

♦
32

33
♦

34
♦

35 36
♦

37 38
♦

39

♦
40 41

♦ ♦ ♦ ♦
42

43 44 45
♦

46 47
♦

48

49
♦

50 51
♦

52 53
♦

54

A rejtvény megfejtői között 1.000,-Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk ki! A megfejtéseket április 20-ig lehet 
leadni személyesen, vagy postai levelezőlapon beküldeni szerkesztőségünkbe!

Az 1.000,-Ft -os vásárlási utalványt KONKOLY LÁSZLÓ, a Deák F. utcai Húsbolt vezetője ajánlotta fel!
Köszönjük támogatását!

Március havi rejtvényünk megfejtése a következő v o lt: “Édes hazám, Magyarország,
Mi a bajod? Bús az orcád... "

Az 1.000,-Ft -os vásárlási utalvány nyertese Szegedi Lajos (Aszód, Podmaniczky u. 9.) lett.

GRATULÁLUNK!

Áprilisi napsoroló
Április hónapja szeszélyes, változékony időjárásával 

megérdemli a nép száján forgó jellemzést:, .Áprilisban hét 
tél, hét nyár... ”. A kellemes meleg napok mellett gyakoriak 
ilyenkor a fagyok is, különösen, ha derült éjszakákon a 

földfelszín kisugárzása nagy. Ha az idő esős, a fagy veszély 
csökken, elsősorban a fedett égbolt miatt, amely mint me
leg paplan, visszatartja a kisugárzott meleget. így helyes 
és igaz a mondás, miszerint: “Áprilisi esőzés kergeti a fa 
gyot!”

Április 6-án, Irén napján sok helyen tartja még magát az 
a babona, hogyha ezen a napon esős, nedves az időjárás, 
akkor “szűk lesz az esztendő”. Azonban ez az állítás csak 
babona. Ezzel ellentétben jó  időt jósol Tibor április 14-én,

amennyiben ekkor már szép zöld a vetés. Ezen a napon 
szólaltatja meg népünk a kakukkot is. Nevezetes napja en
nek az időszaknak április 24-e, Szent György napja. Ennek 
gyökerei a messzi ókorba nyúlnak vissza. Amikor még Ró
ma nem világváros, hanem csupán szegényes pásztortele
pülés volt, Peles istennő tiszteletére ekkor mutattak be en
gesztelő áldozatot. Tőle függött ugyanis a babonás pászto
rok szerint a nyájak termékenysége, szaporasága. Köleská
sából és frissen fejt tejből állt az áldozat. Tüzet is gyújtot
tak, sőt még a nyájakat is áthajtották rajta azért, hogy 
megtisztuljanak. Az ünnepet tulajdonképpen április 21-én, 
Róma alapításának napján tartották, s az rendszerint ha
talmas dínomdánommal zárult. Csak később tevődött át 
időpontja 24-re. A következő napon, azaz 25-én a csordá
sokról emlékezik meg a nép. Az ö számukra sütnek rétest, 
kalácsot ilyenkor.
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A m ik o r  a  ta n á r o k  v iz s g á z n a k ...

Minden évben visszatérő hagyomány a Zeneiskola diák
jainak hangversenye. Azonban úgy gondolom, hogy az a 
nagyobb megmérettetés, amikor nem a diákok, hanem ta
náraik tesznek bizonyságot felkészültségükről, tehetségük
ről. Március 27-e ilyen alkalom volt. A Kollégium Díszter
mében kapott helyet az a közel két órás koncert, melyet az 
aszódi Zeneiskola tanárai adtak - barátoknak, ismerősök
nek, érdeklődőknek, tisztelőknek, szóval mindazoknak, 
akik úgy érezték, hogy részt kell venniük , jelenlétükkel ki 
kell állniuk egy kis, de értékében nagy intézmény mellett. A 
hangverseny oka: az új zeneiskola tárgyi feltételeinek javí
tása. Ehhez pénzre van szükség, s a hangverseny bevétel
ét erre fordítja majd az iskola.

Handel, Gluck, Vitali, Schubert, Debussy, Albeniz és Mo
zart darabokat hallgathattunk meg a tanárok előadásában. 
Csodálatos és felemelő élmény volt. Nem csak az előadás, 
hanem maga a hangulat is élményt nyújtott: tanárok álltak 
ki iskolájuk mellett, hivatásuk mellett, bemutatva annak 
szépségét. A Zeneiskola teljes tanári kara részt vett : Ki
rály Gyöngyi, Lázár Erika, Szegedi József, Hévízné Király 
Csilla, Suchy Pálné, Fodor Mária, Szegedi Sarolta, Rónai

Lajos, Fodor Beáta, Gordos Judit, Rónai Zoltán. Országo
san elismert és ismert zenészek.

A közönség ? Sokan voltunk. Aszódiak, akik úgy érezték, 
hogy “megér 500,-Ft-ot”. Többen is lehettünk volna ? Igen, 
még lett volna hely - még lett volna hely olyanoknak, akik 
úgy érzik, hogy jelenlétükkel ki kell állniuk nemcsak egy is
kola, de városuk - Aszód - mellett is. Hiszen a Kossuth ut
cai új épület, amelyben a tervek szerint két intézmény: a 
Zeneiskola és a Városi Könyvtár kap majd helyet - nekik 
készül! Az aszódiakért, az aszódiaknak lesz !

Sokaktól hallottam a következő megjegyzést : “Aszódon 
semmi sincs!" - De ahhoz, hogy legyen, nekünk is tennünk 
kell! Ahhoz, hogy legyen, nekünk ott kell lennünk, ott a he
lyünk ezeken az előadásokon!

Szép volt ? Jó volt? - Igen. A tapsok az ismétlést kérték, 
az újabb és újabb ilyen alkalmakat. A tanárok büszke kiál
lását iskolájuk mellett, a zene szükségessége és szépsége 
mellett felemelő érzés volt látni. Vizsgáztak a Zeneiskola 
pedagógusai.... jelesre sikerült.

Gyárfás Zsuzsa

Kamarateátrum - bemutató
Március 16-án, vasárnap este, újra Kamarateátrum elő

adást láthattunk. Már harmadszor játszotta az amatőr szín
játszó csoport Pirandello: Az ember, az állat és az erény c. 
kétrészes vígjátékát. Az előadás a szereplők felkészültségét 
dicsérte - néhol kisebb zökkenőkkel, amelyeket a lámpaláz 
számlájára írhatunk. A szereplők: Kiss Bernadett, Péter Ba
lázs, Győrfi János, Barabás Tamás, Katona Lászlóné, Mé
száros Attila, Dúzs Márta - játékukban érezni lehetett a lel
kesedést, látni lehetett a több hónapos munkát. A darab 
rendezője Barabás Tamás, a teátrum vezetője.

Emberi kapcsolatokról, szerelemről , házasságról szól a

darab : sorsok elevenednek meg a szereplők megjeleníté
sében, de a végkifejlet ránk marad, nézőkre. Ember, állat, 
erény - hogyan lehet semmivé szerelem, barátság, hogyan 
válhatunk emberből állattá... A darab olyan kérdéseket vet 
fel, amelyek mindig, minden időben és minden helyen ak
tuálisak. Játékával kiemelkedett Dúzs Márta (Grazia cse
léd), Győrfi János (Paolino magántanár) és Barabás Ta
más (Perella hajóskapitány) szerepében.

Sikeres szereplésükhöz gratulálunk!

GyZs

i---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
A Városi Könyvtár május 8-án (csütörtökön) színházlátogatást szervez Budapestre 

a Madách Színház legújabb bemutatójára.

EGY NYÁRI ÉJ MOSOLYA (Egy kis é ji zene)
Musical két részben

Szereplők : Psota Irén, Dunai Tamás, Kiss Mari, Szerednyei Béla, Hűvösvölgyi Ildikó, Bíró Eszter, Weil Róbert,
Xantus Barbara és sokan mások.

| A századfordulón játszódó szellemes-érzelmes-ironikus hangvételű történet témája a szerelem, az érzéki-romantikus- j 
nosztalgikus vágy, amely erejével, esendőségével, elnéző mosolyával átível a generációkon

és át meg átszövi hőseink életét.
Az előadás 19 órakor kezdődik.

Aszódról, a Helyőrségi Klub melletti parkolóból indul a külön busz Budapestre, 17.30 órakor!
Jegyárak: 250,-Ft, 390,-Ft, 450,-Ft, 550,-Ft, 700,-Ft.

Buszjegy ára : 300,-Ft.

J e l e n t k e z é s , je g y r e n d e lé s  a  V á r o s i K ö n y v t á r b a n !

V MDF

k ö z e lg ő  A n y á k  N a p ja  a lk a lm á b ó l sok  s ze re te tte l k ív á n ju k  Is te n  b ő k e zű  

á ld ását m inden  é le ta d ó , gondoskodó , m elegszívű  édesanyára !

MDF Aszódi Szervezete MDF J
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A megújult "Középsőbben jártam
Barlai Gyuláné Nagy Rita az elmúlt év júliusában vet

te át a “Középső” néven ismert élelmiszerboltot. Az eltelt 
háromnegyed év alatt, mind a személyzetben, mind a 
bolt kínálatában is több változás történt. Rita, aki a pe
dagógus pályát cserélte fel a kereskedőivel, már nem 
kezdőként, hanem tíz éves szakmai gyakorlattal a háta 
mögött, tulajdonosként kezdett új vállalkozásba a Kos
suth L. úton lévő kereskedelmi egységben. A jelenlegi 
tapasztalatokról és a jövőbeli tervekről beszélgettem ve
le és két munkatársával. Barlai Gyuláné tulajdonosi és 
kereskedői hitvallása szerint a tiszta, kultúrált környezet, 
friss- és bő árukínálat az alapja egy sikeres üzleti vállal
kozásnak. Természetesen ehhez az udvarias és a vevő 
igényeit messzemenően figyelembe vevő kiszolgálás is 
tartozik, hiszen egyáltalán nem közömbös, hogy a vá
sárló milyen hangulatban távozik a bevásárlást követő
en. Ezt a célt szolgálják azok a kedvezmények és akci
ók is, amelyeket az új tulajdonos bevezetett: A nyugdíja
soknak és a nagycsaládos igazolvánnyal rendelkezők
nek 5%-os kedvezményt biztosítanak. Csütörtökönként 
az 1000,-Ft feletti vásárlás esetén ingyenes házhozszál
lítást vállal a bolt. Ugyancsak ezen a napon 10-30%-os 
árengedmény jár néhány áruféleségre. A törzsvásárlói 
kártya tulajdonosai szintén 5%-os árengedménnyel vá
sárolhatnak. Ez a kártya azonban, nemcsak ebben a 
boltban érvényes, hanem egyéb szolgáltatások, áruk 
igénybevételéhez, vásárlásához is kedvezményt nyújt 
az ALFA-hálózathoz tartozó kereskedelmi és szolgáltató 
egységekben. Ezért külön is felhívjuk azon kedves vá
sárlók figyelmét, akik ezzel a kártyával rendelkeznek, fo
lyamatosan használják a “Középső” élelmiszerboltban 
történő vásárlásuk során, mert csak a rendszeres vásár
lók vehetik igénybe a - kártyával járó - kedvezménye
ket, ellenkező esetben a vásárlói kártya visszavonásra 
kerül. A törzskártyával kapcsolatos további információk
kal a bolt vezetése szolgál. Még kiemelést érdemel a 
csirke- és a tejakció; torta, sütemény és hidegtál előze
tes megrendelése; valamint az állandóan kapható olasz 
presszó kávé és szendvics választék. Közeli tervek kö
zött szerepel a baromfihús diszkont áron való bevezeté
se illetve az újbóli “blokk-akció”, amely a rendszeres vá
sárló számára ajándék-árut jelenthet, hiszen a pénztári 
blokknál megjelenő embléma, nyereményt biztosit az 
adott vevő számára.

A bolt a “Mi családunk" - hálózat tagjaként egy egész 
napos majálist tervez az üzlethelyiség előtt; ahol élő ze
ne, előadóművészek és zárásként utcabál várja az ér
deklődőket, s ingyen csapolt sör a megszomjazókat. A 
rendezvény egész ideje alatt, késő estig a bolt a vásár
lók rendelkezésére áll.

Kékesiné Valkó Katalin két éve dolgozik itt, a jelenlegi 
beosztása: boltvezető helyettes. Ő is a vevőkkel való jó 
kapcsolat szükségességét említi a kereskedő jellemzői 
közül. Nagyon fontos, hogy megfelelő hangnemet hasz
náljon az eladó, hiszen nagyon sokszor előfordul, hogy 
a vásárló siet, türelmetlen vagy netán nincs az az áru, 
amit keres. Ilyenkor egy-egy udvarias, megértő szó na
gyon jól jön az eladó részéről. A szállítókkal is gyümöl
csöző a kapcsolat. A megrendelt áru friss és jó minősé
gű. Szavatossági panasz a vevők részéről nem fordult 
elő. Kékesiné a beszélgetés végén még a bolt diétás-

és fogyókúrás lisztjeire és poraira, valamint a csokolá
dé, édesség, vegyi áru és kávé bő választékára hívta fel 
a figyelm et. Az üzlet legrégebbi dolgozója Fehér 
Lajosné Metzger Zsuzsa, aki negyven éve áll a “Közép
ső” pultjai mögött. Ő a hús- és hentesáru gazdag áruvá
lasztékát emeli ki, valamint azt, hogy naponta az igé
nyeknek megfelelően a pultokat 3-4 alkalommal feltöltik. 
Búcsúzóul megemlítette, hogy az itt dolgozókat anyagi
lag és erkölcsileg is jól megbecsülik, s ez érezhető az 
eladók kiemelkedő szintű munkáján.

Befejezésül néhány vásárlói véleményt idézek a bolt 
működésével kapcsolatban:

Berta Jánosné: A bolt jelentősen átalakult a tulajdo
nos váltás óta. Elsősorban a tisztaságot és a bő- és friss 
áruválasztékot emelem ki. A húsáru nagyon szép. A 
csütörtöki csirkeakció remek kezdeményezés, itt a legol
csóbb ez az áruféleség.

H. Zsemberovszky Erzsébet: Roppant figyelmesek az 
itt dolgozók. Segítenek a hűtőládánál az áruválogatás
ban, leolvassák az árakat ha nem tudom elolvasni azo
kat. Kedvesen, mosolyogva szolgálják ki a vevőket. A 
nyitvatartási idő figyelembe veszi a vevők munkaidejét. 
Sokan, a munkába járó vidékiek is megállnak a bolt előtt 
és itt vásárolnak. A bő áruválaszték közül a képviselő
fánkot és az aprótészta kínálatot külön kiemelem. Tiszta 
az üzlet, öröm itt vásárolni.

Zádor László: Az üzlet tiszta, rendes, áttekinthető. Ud
varias a kiszolgálás. A nyugdíjasoknak azonnal, külön 
kérés nélkül a kedvezménnyel csökkentve blokkolják a 
vásárolt árut. Csütörtökönként még további engedmény 
van néhány árucikkből. A tőkehús kínálattal és az árával 
is nagyon elégedett vagyok. Ezek az árak a környéken 
a legkedvezőbbek. Nagy bátorság kellett az új tulajdo
nosnak, hogy ilyen vállalkozásba kezdett, ilyen fogyasz
tói árakkal, hiszen ezek lényegesen alacsonyabbak, 
mint az előtte levő időszakban volt. Igaz, hogy nem eh
hez a bolthoz tartozik, de ennek a színvonalával és ud
varias kiszolgálásával megegyező szintű bolt a Boda 
János vezette Széchenyi utcában, a katolikus templom 
mellett található üzlet is.

A bolt dolgozóinak és rendszeres vásárlóinak vélemé
nyét megismerve mi mást mondhatnék: mindenkinek 
ajánlom, látogasson el a “Középső” élelmiszerboltba!

Koncz István
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MOST MI LEGYEN?
Sokféle cikket olvastam már hogyan lehet megvé

deni legjobban környezetünket, hogy unokáink is él
vezhessék. Legjobb gyermekkorban elkezdeni azzal, 
hogy megszerettetjük a gyermekkel a természetet. 
Mint sok mindenki, én is a nyugatot hozom példának: 
Amerikában sok-sok család tölti hétvégéét kirándulás
sal, piknikezéssel a szabadban. Igaz, hogy ezek a ki
ránduló helyek nemzeti parkká vannak nyilvánítva. A 
területeknek szigorú látogatási rendje van, amit gye
rekek és szülők szigorúan vesznek tudomásul: “Sem
miféle struktúrát, követ, fát, virágot, madarat vagy va
don élő állatot ne károsítson vagy rongáljon meg a 
parkon belül. Ne gyűjtsön ágakat, rozsét vagy fát 
(sem élőt, sem szárazát). Engedje, hogy az helyén 
maradva visszaépüljön a természetes humuszba.”

Lehet, hogy egyszer tényleg sikerül eljutnom Ame
rikába is, de addig a közeli határba szoktam kirándul
ni hozzátartozóimmal. Őszintén bevallom, nem olyan 
régen fedeztem fel lakóhelyem e szépséges részét, 
egészen ki a makkos erdőig. El is látogattunk eddig 
minden évben , már kora tavasztól - volt, amikor a 
húsvéti locsolók elől “menekültünk” - késő őszig. Min
dig újabb és újabb örömmel lettünk gazdagabbak. 
Egy-egy ilyen kirándulásra már napokkal előbb ké
szültünk, merre megyünk, mit viszünk. A gyerekek
nek is izgalmas készülődést jelentett. Ilyenkor a sza
badban ettünk, bogarakat gyűjthettek, lepkét foghat
tak, s nem utolsósorban Műszike (kutyánk) is velünk 
jöhetett. Megleshettünk kis állatokat: egeret, őzikét 
és a sok madarat, vaddisznók dögönyöző helyeit.

Ez így is volt 1996. tavaszáig.
Mint előző alkalmakkor, most is felkerekedtünk és 

elindultunk a határba. A gyerekek előre szaladtak, ál
latnyomokat vizsgáltak, lepkét kergettek, bogarakat 
gyűjtöttek. Mint minden évben ilyentájt, most is talál
koztunk a juhászokkal, akik nyájukat őrizték - ami 
már jócskán bővelkedett az újszülött bárányokkal. 
Még kiskutyánkat is ölbe vettem, nehogy megkerges
se a bárányokat. Szépen elhaladtunk tovább, hiszen 
mi kirándulni indultunk a határba, s amíg lábunk bírja, 
előre. Haladtunk is vagy 80 m-t, am ikor igencsak 
ijesztő látvány tárult elénk: szemben velünk vagy 6-7 
kutya (még ma sem tudom pontosan, hogy mennyi) 
rohan felénk. Nagytestű, erős hangú fekete és fehér 
kutyák ( a fajtájukat nem tudom megmondani). Az 
biztos, hogy rögtön eszembe jutott a “Sátán kutyája” 
könyv, pedig azt még általános iskolás koromban ol
vastam. Azt se tudtuk, hirtelen mit csináljunk. Sze
rencsére a gyerekek most nem szaladtak előre, mel
lettünk álltak. Hárman voltunk felnőttek, de ez most 
semmit sem jelentett. Hirtelen azt gondoltam, hogy 
segítségért kiáltok, de egy hang sem jött ki belőlem.

Aztán mégiscsak megmenekültünk.
Az egyik juhásznak feltűnt, hogy merre megyünk, s 

utánunk jött, s füttyentett. A kutyák úgy látszik, jól 
tudták, mit jelent ez, mert megálltak, s csak morog
tak.

Mi, mint akit jól elirányítottak, gyorsan a szántóföl
dek felé vettük az irányt. Vissza-visszanéztünk jön
nek-e utánunk a kutyák. Még a szántó tetején is hal

lottuk a kutyák morgását, ilyenkor mindig csitította 
őket a juhász.

Végre jó l elhaladtunk, s egy nagy kört leírva a 
Páskom felé hazaindultunk.

Én becsületesen bevallom, hogy féltem. Arra gon
doltam, hogy mi lett volna, ha...

Azóta nem voltunk a határban kirándulni.
Most várjam meg Amerikát?

M M E

Egy kis nyelvelés

Számítógép terem

A magyar helyesírás hosszú évszázadok alatt csi
szolódott olyanná, amilyennek ma megismerhetjük. 
Azt is gondolhatnánk, hogy mára alig maradt vitás kér
dés, megoldatlan probléma. Pedig nem így van ! Nem 
csupán az új szavak és szótári egységek jelentenek 
időnként gondot, mint például néhány évtizede a már
kanevek tömeges megjelenése, hanem a régebbi sza
vak, szókapcsolatok írása is dilemma elé állít minket 
olykor-olykor: mind a mai napig gondot okoz az egy
be- és különírás kérdésköre.

A 60-as évek első felében az egyik nyelvészeti fo
lyóiratban arról olvastam, hogy milyen jó lenne, ha a 
háztartásokban egyre szaporodó centrifuga megneve
zésére valamilyen magyar megfelelőt találnánk. A 
cikkíró rögtön javasolta is, hogy nevezzük el a méz 
pergetésére használt eszköz neve alapján - lévén, 
hogy a művelet lényege azonos - pörgetőnek, s így a 
pergető (a méznek a lépből történő eltávolítására 
szolgáló eszköz) és a pörgető (a víznek a ruhából tör
ténő kicsapatására szolgáló gép) elnevezésében talál
ható egyetlen magánhangzónyi különbség kifejezi a 
két eszköz közötti funkcióbeli különbséget is.

Azóta már tudjuk, hogy az elképzelés naiv volt, s az 
idegen eredetű és hangzású centrifuga szó teljes pol
gárjogot nyert nyelvünkben. S ez történt számos más 
szavunkkal is.

Vannak azonban olyan szavaink is, amelyeknek ma
gyarításával több sikerrel jártunk. Ilyen a computer is. 
Nyelvünkben a szó nemzetközi műveltségszónak szá
mit, alakja kétségtelenül angolos. A nyelvészek éppen 
ezért a komputer alak használatát javasolták. A hasz
nálatban azonban inkább az idegenes hangzású kom- 
pjúter alak terjedt el. De akadt teljesen magyar megfe
lelője is: számítógép. Megléte vagy hiánya egyre in
kább meghatározója a korszerű irodai munkának, a 
naprakész adatnyilvántartásnak. Beszerzésének sok
szor csupán egyetlen akadálya van: az áruk még ma 
is meglehetősen magas.

Vagy létezik kedvezőbb beszerzési lehetőség is?
Egyik közhivatalunkban a következő felirat néz 

szembe az emeletre érkezővel: SZÁMÍTÓGÉP
TEREM

Ez igen! De hol terem? És milyen típus? Vagy talán 
nem is erről van szó? Valóban. Lehet, hogy csak így 
kellett volna kiírni: SZÁMÍTÓGÉP-
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A  H e l y ő r s é g i  K l u b  á p r i l i s  h a v i  a j á n l a t a

Rock Garázs áprilisi programjai
4-én 20 órától Tolatási Határ együttes (Vác) 
11-én 20 órától Blackriders együttes (Bp.)

-  countrybál-
18- án 20 órától Deals együttes 

demóbemutató koncertje
FIGYELEM!

A koncertek 90 percesek és 21 órakor kezdőd
nek! Előtte és utána 01 óráig a Rockgarázs- 
mester szórakoztatja a közönséget, vagyis 

Dj. Totya !
Belépődíj: 250,-Ft

19- én 20.00-03.00 : Ráadásbál 
(mindazoknak, akik a báli időszakban rogyásig 
táncolták magukat, de még van erejük, illetve

azoknak, akik még idáig nem jutottak a tánchoz) 
Játszik az Átrium Dance Bánd ! 

Belépődíj: 500,-Ft
Asztalfoglalás április 17-ig a belépőjegy megvá

sárlásával együtt lehetséges.

K edves  L á n yo k , F iú k ! 

S z ü lő k , na gy  s z ü lő k !

Tisztelettel meghívunk minden leendő meny
asszonyt, vőlegényt, koszorúslányt stb. 

a Márti esküvői ruha kölcsönző 
műsoros bemutatójára 
április 12-én 16 órakor 
a Helyőrségi Klubba !

A bemutató után zene, tánc !
Játszik: Széles Öcsi 

Belépődíj: 100,-Ft

KLUBOK:
7-én Honvéd Nyugdíjasklub
3-án és 24-én Városi Nyugdíjasklub

SPORT:
Minden hétfőn-szerdán 18 órától Aerobic foglal
kozás.
6-án 10 órától: Aszód-Gödöllő ,
13-án 10 órától Aszód-Biatorbágy

megyei sakk csapatbajnokság. 
10-én és 24-én 18 órától Ultiverseny.

SZÍNHÁZ:
9-én 19 órakor az

Aszódi Kamarateátrum előadása : 
Luigi Pirandello :

Az ember, az állat és az erény. 
Belépődíj: 100,-Ft

VÁSÁROK:
14-én és 24-én 9-16 óráig 

Használtruha vásár a társalgóban.

25-én : a Galga ÁFÉSZ küldöttgyűlése 
26-án: a Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti 

Szakközépiskola jótékonysági műsora.

APRÓHIRDETÉSEK

Eladó bordó-plüss ülőgarnitúra, kinyit
ható kanapé + 2 db fotel

Érd.: Aszód, Régész út 29/c. II. em. 4., 
Tel.: 28-400 339

AUTÓMENTÉS, ÁRUFUVAROZÁS 
ÉJJEL-NAPPAL

06-30-403 479 
06-28-401 245

Több éve sikeresen működő 
DIÁK TÁNCTÁBOR, 

tanár vezetésével, 
BALATON U D VARI BÁN.

Hetes turnusokban, kis csoportokban, 
július 13-augusztus 17-ig. 
Költsége kortól függően: 

8.900-10.700,-Ft-ig.

Kérjen információt:
Molnár Ilona 06-28-401 783 vagy 

a 06-60-345 936-os telefonszámon.
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ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Aszód és a környező települések (Bag, Domony, Iklad, Galgamácsa, Váckisújfalu, Kartal, Verseg) részére 
kialakított hétvégi és ünnepi állatorvosi ügyelet április havi beosztása az alábbiak szerint alakul:

április 5-én 8 órától 7-én 8 óráig Dr. Soós Endre Aszód Kossuth u. 51. Tel.: 06-28-400-062

április 12-én 8 órától április 14-én 8 óráig Dr. Szőke Pál Aszód, Kossuth u. 86. Tel.: 06-28-400-413

április 19-én 8 órától április 21-én 8 óráig Dr. Németh Mihály Aszód, Kossuth u. 62. Tel.: 06-28-400 207

április 26-án 8 órától április 30-án 8 óráig Dr. Szőke Zsolt Aszód, Kossuth u. 86. Tel.: 06-20-566 529

Dr. Németh Mihály
körzeti állatorvos

KÖZÉRDEKŰ!
A z É M Á S Z  

te le fo n s z á m a :  
4 0 0 -5 3 8

A Garancia Biztosító Rt. felvételt 

hirdet 3 fő részére kötetlen 

munkaidővel.

MAGAS KERESETI LEHETŐSÉG! 

Érd.: (37) 342-609 az esti órákban

HATVANSUZUKI

Jöjjön el va la m e ly ik  sza lonunkba és 
válasszon egy új au tó t magának! 
Bárm ilyen típusú használt au tó já t 
beszám ítjuk a véte lárba. 
Szerv izkö ltségekből 30% 
kedvezm ényt adunk 
vevő inknek!

S U Z U K I .  Jól jár vele!

Márkakereskedés, Szalon, Szerviz: Szalon:

Hatvan, Móra F. u. 6. Tel.: 06/37 342-353; 344-392 Aszód, Kossuth L. u. 4. Tel.: 06/30 55 66 00

Tó
th

 M
űv

ek
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Ú J TANFOLYAM
A CD-COM BT. szeretettel várja régi és leendő új 
tanítványait április elején induló alap és haladó 
szintű tanfo lyam ára. Oktatás a M icrosoft-W IN- 
DOWS 3.1 rendszer, a WORD fór Windows 6.0 
szövegszerkesztő, az EXCEL fór Windows táblá
zatszerkesztő tudnivalóit dolgozza fel a gyakorlat
ban. A tanfolyam vizsgával zárul, melyről tanúsít
ványt állítunk ki.
A tanítás helye a Csengey Gusztáv általános isko
la, időpontja it az első össze jövete l a lkalm ával 
egyeztetett rendszerben jelöljük ki.
A 60 órás tanfolyam díja: 17.000,-Ft. (Excel nélkül 
12.000,-Ft), ami tartalmazza az oktatási segédesz
közök árát is. Részletfizetés lehetséges !
Régi tanítványainknak, valamint a számítógépet tő
lünk vásárlóknak kedvezményt biztosítunk! 
Jelentkezés az Aszód, Kossuth L. u. 66 sz. alatti 
papírboltban (tel.: 400-893), vagy az iskolában. To
vábbi információval a 06-20-262 985-ös telefonszá

mon szolgálhatunk.

compass stmlio
Nyelvtanulási és munkalehetőség 

érettségizett lányoknak 
AU-PAIR (baby-sitter) KÖZVETÍTÉS 
ANGLIÁBA és NÉMETORSZÁGBA.

További információ: NAGY NÓRA,
2170 Aszód, Baross tér 2/d.
(a gimnáziummal szemközt)

Tel./Fax: (28) 400-516

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

Tisztelt leendő ügyfeleink !

Értesítjük Önöket, hogy a gödöllői

B.B. AUTÓSISKOLA BT.

ezentúl már az összes járműkategóriá
ban indítja non-stop tanfolyamait Aszó
don a Helyőrségi Művelődési Házban.
A tanfolyamokra a következő kategóri
ákban várjuk jelentkezésüket:
- “SM” segédmotor
- “A l” motorkerékpár 150 cm3-ig
- “A” motorkerékpár 150 cm3 fölött
- “B” személygépkocsi
- “C tehergépkocsi - bevezető áron!
- “E” nehézpótkocsi - bevezető áron!
- “D” autóbusz - bevezető áron!
A jelentkezőknek a tanfolyam elvégzé
séhez részletfizetési kedvezményt biz
tosítunk, ami azt jelenti, hogy Ön a tan
folyamot akkor is elkezdheti ha pillanat
nyilag pénzzel nem rendelkezik, így a 
vizsga és tanfolyamdíjat menet közben, 
részletekben fizetheti.

Következő tanfolyam megnyitónk: 

1997. április 18. - 17.30 óra

Aszód Helyőrségi Művelődési Ház,
melyre minden érdeklődőt szeretettel 
várunk, mivel itt minden felmerült kér
désre igyekszünk kielégítő, részletes vá
laszt adni.
Előzetes jelentkezésüket addig is várja, 
illetve felmerült kérdéseikre válaszol: 
Vörös László igazgató, Helyőrségi Mű
velődési Ház, Aszód

KRESZ, RUTIN ÉS “BÜ” VIZSGA 
ASZÓDON !!!

D IÁ K K E D V E Z M É N Y !!!
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ASZOD VAROS ONKORMANYZAT

BESZÁMOLÓ AZ 1996, ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.tv. 8o.§-a, 
valamint a módosított 54 /1996.(IV.12.)Kormányrendelet 6. §-a értelmében az 
önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amelyet a 
vonatkozó Kormányrendelet alapján a területileg illetékes TÁKISZ-nak kell 
megküldeni. Fenti államháztartásról szóló törvény 82.§-a kimondja, hogy a pol
gármesternek a költségvetési évet követő 3 hónapon belül a képviselő-testület 
elé kell terjeszteni a zárszámadási rendelet tervezetét.
A város 1996.évi pénzalapjának eredeti tervszáma: 277.987 e Ft 
Fenti szám az évközi változásokkal: 4o6.54o e Ft-ra módosult.
Az állami támogatás összege 5o millió Ft-tal, az egészségügyi finanszírozás 
előirányzata 9 millió Ft-tal növekedett meg.
Saját hatáskörben 69 millió Ft-tal emeltük meg előirányzatainkat, melyből 42 
millió Ft a pénzmaradvány, a többi saját bevételek előirányzat növekedéséből 
adódott.
Az eredetileg betervezett működési hitel előirányzata lecsökkent, mivel annak 
ellentételezésére a hátrányos helyzetű állami támogatást megkapta a város.
Az önkormányzat 1996.évi gazdálkodásának is alapvető célkitűzése volt az 

intézmények működtetése, az alapellátás szintentartása.
Hasonlóan az előző évek gyakorlatához, az Önkormányzat és az intézmények 
pályázatokkal és más bevételi lehetőségek kihasználásával bővítették pénzforrá
saikat, melyek közül a jelentősebbek az alábbiak:

Önkormányzati intézmények
Iskolák, óvodák, bölcsőde Aszód Ifjúsági Alapítványtól 177.ooo Ft
Zeneiskola Oktatási Minisztériumtól 68.1oo Ft
Napsugár Óvoda Fritz KFt.,Szabadidő Sport pálya 17o.oooFt
Szivárvány Óvoda Soros Alapitv.NISZA Kuratórium 9 2 .000 Ft
Idősek Napközije Pharmavit Rt-től, aszódi vállalkozóktól 31 .000 Ft
Csengey G.ÁIt.lsk. NISZA Alapítv. I 60.000 Ft
2.iskola Soros Alapítvány, Orsz.Játékalapitv.Nemz.Szabadidősp 19o.ooo Ft 
Könyvtár Soros Alapitv.Világbank, Nemzeti Kult.Alap Műv.Min 1,4oo.ooo Ft

Fenti kimutatásból is látható, hogy az előző évben elnyert pályázati összegek 
közül most a könyvtáré a legmagasabb. Az intézmény vezetője minden pályázati 
lehetőséget megragadott annak érdekében, hogy a szépen felújított új épületben 
a szükséges számítógépek és szakmai berendezések is rendelkezésre álljanak, 
hogy ezzel biztosítsák a könyvtárlátogatók magasabb színvonalú ellátását.
Az átköltözés után a könyvtár szeretne az Internet hálózatára rácsatlakozni, hogy 
az olvasók a különböző nemzetközi oktatási, kulturális és híranyagokhoz is hoz
zájuthassanak.
Az elmúlt év kiemelkedő teljesítménye volt még a 2. sz. általános iskola épület 
felújítása. Az intézmény vezetője és dolgozói rengeteg szervezőmunkával, ten- 
niakarással az összefogás nagyon szép példáját m utatták meg az aszódi 
lakosoknak.
Az iskola fennállásának 3o.évfordulójára az épület külső hom lokzatát, a 
kerítéseket és a nagykaput felújították, úgy hogy az önkormányzati költ
ségvetésből 638 e Ft összeg került kifizetésre, továbbá az aszódi lakosok, ott 
dolgozó munkatársak és a vállalkozók felajánlásaiból 25o e Ft folyt be az 
építkezés lebonyolításához. A munka elvégzése pedig társadalm i önsz
erveződéssel, a régi diákok, pedagógusok, vállalkozók, Városszépítő Egyesület 
és az aszódi lakosok bevonásával történt, melynek értéke mintegy 3.5 millió Ft 
volt.

Önkormányzat
Nevelési segély támogatására o.9 millió Ft
Olajfűtés támogatására és kiváltására 6.6 millió Ft
Önhibáján kívül hátr.helyz.állami támogatás 2o millió Ft
Folyékony szennyvízleürítő pályázat 5.6 millió Ft

A kiegészítő állami támogatások lehetővé tették, hogy takarékos gazdálkodással, 
a lakosok pénzeszközeinek és munkájának bevonásával, valamint fenti pályázati 
összegekkel a sürgős felújítási, karbantartási munkák elvégzése is megtörtén
hetett az elmúlt év során.
1996.év végén megkezdődött és csaknem be is fejeződött a telefonhálózat 
kiépítése, a helyreállítási munkák ez év tavaszára húzódtak át. A lakossági tele
fon-befizetések pénzügyi elszámolását a Képviselő-testület 1997.márc.5-i ülésén 
tárgyalta és fogadta el.

Aszód város 1996,évi kiadási teljesítése: 397.588 e Ft
ebből a működési kiadások: 332.167 e Ft
felhalmozási, felújítási kiadások: 65.421 e Ft

A működés részaránya költségvetésünkből 84 %, míg a felhalmozás, felújításé 
16 %.

B E V É T E L E K
A város összes bevételét a módosított előirányzathoz viszonyítva 1o2 % -ra real
izálta. Az önkormányzat helyi bevételei szintén 1o2 % -ra teljesültek.

Alaptevékenység bevétele
Az intézményi alaptevékenység bevétele 1o9 % -ra realizálódott. Itt a gyermekek 
élelmezési díjbevétele, GAMESZ által végzett bérmunka és eszközök bérbeadásá
nak ellenértéke szerepel. Az alaptevékenység bevételét a GAMESZ 800 e Ft-tal 
túlteljesítette.

Vállalkozási bevétel
Fenti bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 97 %. Itt jelen
tkeznek a közterületi és garázsbevételi díjak. A bevételi kiesés az eladott 
közterületek bérleti díj megszűnéséből adódik.

A lakóházkezelésnél az elmaradt lakbér, vízdíj és garázsdíj bevételek hátraléka
1996. december 31-én 1.163 e Ft, mely összeg az előző évhez viszonyítva 13o 
e Ft-tal csökkent. A kintlévőségek behajtására a GAMESZ több intézkedést is tett. 
A folyamatos felszólítások mellett a többéves hátralékokat bíróságra adták, 
ennek költsége 128 e Ft volt. A bíróságok leterheltsége miatt a végrehajtás még 
nem kezdődött el. Külön megállapodásokat kötöttek a bérlőkkel, s a nem fizetés 
esetén a bérleti jogviszony felmondását helyezték kilátásba, de a fizetési morálon 
ez sem segített. A lakások állaga időközben rohamosan romlik, pénzügyi fedezet 
hiányában, csak az azonnali hibaelhárítás oldható meg.

Kommunális és iparűzési adó
A két adónem bevétele csaknem 5.8 millió Ft. A kommunális adó hátralékokat 
sikerült csaknem teljes egészében behajtani. Az iparűzési adó kieső része
1997. év elején folyt be.

Megtérülések
A lakásépítés szociális támogatásának törlesztő részleteit tartalmazza, melynek 
1996.évi bevétele 1.624 e Ft, s havi részletekben 22o fő fizeti.

Telek, közterület értékesítés
Úszótelkek értékesítése történt a lakótelepi üzletsoron, közterületek értékesítése 
és egy építési telek eladási árát tartalmazza az 1.106 e Ft bevétel.

Önkormányzati lakások ért.
Ide a 25 éves részletfizetéssel értékesített lakások részletfizetései folynak be. 

Ideiglenesen átv.pée.lakásszámláról
A lakásértékesítési számláról 3.7 millió Ft ideiglenes átvétele történt, melyet ez 
évben vissza kell csoportosítani. Az átvétel a művelődési ház felújítására és a 
tanuszoda korszerűsítésére kifizetett összeg részbeni fedezete.

Környezetjav.Alaptól átv.pée.
Szerződés alapján a PYFtUS Környezetvédő és Szolgáltató Kft. által környezet
javítási célra utalt 2.7 millió Ft összege, ez képezi a szennyvízleürítő műtárgy 
kiépítésének saját erő fedezetét.

Immateriális javak ért.
Az Evangélikus Egyház telekvásárlását 4.3 millió Ft értékben, az ipari terület 
(Petrovicz S. részére) eladása 1.3 millió Ft értékben, itt jelenik meg a Kondoros 
téri épület alatti földterület értékesítési bevétele.

Részvények értékesítése
M ÓL, D IG ITEL, és egy kis összegű OTP részvény értékesítése tö rtén t, 
összességében 8.646 e Ft értékben. A részvények eladására azért került sor, 
hogy a művelődési ház felújítása ne húzódjon el több évre, befejezése 1997. 
évben megtörténhessen.

Egyéb bevételek
Itt jelenik meg a munkáltatói szia előző évi bevétele, az áthúzódó gáz ÁFA 
megtérülése, az évközben megszűnt csatorna társulat befizetései, számítógép 
AMEDIK részére történő eladás bevételi összege, vegyes tüzelésű kazáneladás 
értékesítése és több kisebb bevétel, összesen közel 2 millió Ft értékben.

Költségvetési támogatás
Összege a bevezetőben em lített 5o m illió Ft-tal növekedett meg. Ebből a
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pótelőirányzatok összege: 26.235 e Ft
Lakossági közműfejlesztési támogatások 1049. e Ft
Települési folyékony hull.ártalmat.tám. 653. e Ft
Nevelési segély kiegészítési tám 885. e Ft
Gyermeknevelési támogatás 263o e Ft
Lakossági tüzelőolaj kiad.kapcs.támogatás 664o e Ft
Közalkalmazotti,köztisztv.bérpolitikai int. 14178 e Ft
Gyermek és ifjúsági felad.pályázatára 2oo e Ft

Az önhibáján kívül hátrányos helyzetű állami támogatás összege: 2o millió Ft. 
Az egyéb központi támogatás összege: 1 .o2o e Ft
Tankönyv támogatásra 514 e Ft
Gyógyszer támogatásra 471 e Ft
Energia árem.támog.jöv.pótlósok részére 35 e Ft

A normatív állami hozzájárulás elszámolását az 5.sz.melléklet tartalmazza!
Az Önkormányzat 3o.65o Ft-ot kap még normatív állami támogatásként. A 
Csengey G. A lt.isko lánál a te rvezetthez képest több diák tan ult, m íg a 
2 .sz.Alt.iskolánál csökkent a tanulók létszám a. így összességében itt vis
szafizetési, ugyancsak az óvodáknál is visszafizetési kötelezettsége jelentkezne 
az Önkormányzatnak. A Zeneiskolánál is csökkent a gyermeklétszám, azonban itt 
a normatíva emelkedése okozza az állami támogatás többletigényét.

Az átfutó, függő bevételek
Összege tartalmazza a gáz részletbefizetések INNOTERV-et érintő részét, a 
GAMESZ-nál a könyvtár pályázati összegét, a Rendelőintézetnél a következő év 
jan.havi bérfinanszírozás összege jelenik itt meg.
A költségvetésen kívüli bevételek 
Lakásértékesítési számla bevétele: 2 .367 e Ft
Közmű (szennyvízérdek.szla) bevétele: 281 e Ft 
(Régi csekkel rendelkezőké)
A bevételeket az 1.sz.melléklet szemlélteti I

K I A D Á S O K
A város összes kiadását 98 % -ra teljesítette.
A működési kiadások összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 
1oo % -ra teljesültek. Azonban ha levonjuk az átfutó kiadásokat a teljesítés akkor 
reális: 96 %.
Az önállóan gazdálkodó intézmények közül senki nem lépte túl módosított 
kiadási előirányzatát. A GAMESZ-nál előfordult, hogy néhány szakfeladaton a 
több letbevételle l az e lő irán yzatot nem m ódosították, s ehhez a kiadási 
előirányzatot sem igazították hozzá. Ez látszólagosan előirányzat túllépést idézett 
elő.(Csengey G.ált.iskola) Azonban, ha a kiadásokkal együtt a bevételeket is 
megvizsgáljuk látható, hogy volt fedezet a kiadási többlet felhasználására.
A működési, fenntartási kiadások szakfeladatonkénti teljesítését a 2.sz.mel
léklet, a hivatal és intézmények 1996.évi összesített teljesítését a 3.sz.mel
léklet szemlélteti. Az állami támogatás normatív összegének elszámolásáról 
az 5.sz.melléklet ad számot.

Gazdasági ágazat
Teljesítése 88 %.
Az ágazat kiadásainak részaránya a működtetésben 11 %.
Fenti ágazat kiadásai magába foglalja a közvilágítás, városgazdálkodás, parkfen
ntartás, köztisztaság, lakóház-kezelési tevékenység, járda-útkarbantartással 
kapcsolatos kiadásokat.

Építési és településfejlesztési feladatokról került kifizetésre: 3.3 millió Ft. Ez 
tartalm azza a városrendezéssel kapcsolatos kiadásokat, hirdetések díját, 
térképek, megosztási vázrajzok, földhivatali bejegyzések díjait. Az egyik crossbar 
telefon és a fax egyéves használati díja 5o5 e Ft összeggel, könyvvizsgálói díj 
25o e Ft költséggel, az ügyvédi iroda átalánydíja 377 e Ft kiadással szerepel fenti 
költségek között. Az OTP forg.jutalék díja a lekötött pénzeszközök költsége 353 
e Ft kiadással jártak.

Helyi utak fenntartása
Az előző évben jelentős út- járdajavítási és karbantartási munka készült el a 
város területén, összességében 6.8 millió Ft értékben. A közműépítések befe
jezésével az önkormányzatnak az ilyen jellegű munkákat és a helyreállításokat 
folyamatosan biztosítani kell.
A település területén elkészült az utak kátyúzása 656 e Ft értékben.
Az elmúlt évben makadám utak építése történt a város területén az Ősz utcában, 
a Városréti út folytatásaként, és az Érdy J. + a Nyár utca befordulóban.
Szórt zúzott kővel makadám utak terítése történt a Honvéd utcában, Baross 
úton, Papföldi úton és az Ady E.u.alsó-felső szakaszán.
Korlátok és lépcsőlejárók készültek a Régész utcában, a Falujárók útján, a 
Miskolczi közben, csak korlát készült a Horváth István úton és a Dózsa Gy.úton. 
A Petőfi utat a Csengey utcával összekötő korlát és járda is felújításra került.
A lakótelepi bolt előtti terület aszfaltozása- a kivitelező tanácsára - hideg emulz
iós megoldással készült el. Ez az eljárás ugyan olcsóbb mint a henger aszfalt, 
minősége azonban megkifogásolható. A Műszaki Iroda a kivitelezőnél a minősé
gi kifogást bejelentette.

Járdapótlások történtek a Pappföldi úton, a Széchenyi utcában, az Ősz utcában, 
a Nyár utcában, a Rákóczi u. 44. és Bocskai u.25.sz. épületek előtt, Miskolczi 
közben valamint a Templom közben.

Vízrendezés, belvízelvez.
Elkészült a Miskolczi közben 115 fm hosszúságban az ivóvízvezeték rekonstruk
ciója, 431 e Ft kiadással.

Park-város
szakfeladaton kisebb eszközök beszerzése történt, a dögkút kitakarítása 2oo e Ft 
kiadással, a város területén elöregedett és pelyhedző fák kivágása és a pótláshoz 
szükséges facsemeték vásárlása történt, együttesen 63o e Ft költséggel.

Egyéb bérlemények szakfeladaton nagy összegű az ÁFA befizetés. A Kossuth 
L.l.sz.bérlemény külső homlokzat kialakítása elmaradt, csak az ezzel kapcso
latos tervkészítés történt meg, a
Kossuth L.59.sz.épületben kisjavítás és festés készült összesen 254 e Ft kiadás
sal.

Települési hulladékkezelési szakfeladaton 9 főfoglalkozású köztisztasági 
munkást és 1 fő telepőrt foglalkoztatnak. A köztisztasági tevékenység elvégzése 
kiterjed, Aszód-lklad-Domony-Domonyvölgy és Kartal települések lakosságára 
és intézményeire. Az itt dolgozók személyi kiadásai az ehhez kapcsolódó 
járulékok és a nagy összegű üzemanyag kiadása jelenik meg fenti szakfeladaton. 
Az előző évben lánctalpas használt kotrógép beszerzése történt 1.14o e Ft-ért, 
a járműjavítás és alkatrész cserék összege 646 e Ft volt.

Egészségügyi szociális ágazat
Teljesítése 95 % . Az ágazat részaránya a működtetésből 23 % . Itt a
Szakorvosi Rendelőintézet járóbeteg ellátása, Bölcsőde, Idősek Napközije, 
házigondozói szolgálat, körzeti ügyelet kiadásai találhatók.

Szakorvosi Rendelőintézet
Az elmúlt évben csaknem 75 millió Ft-tal gazdálkodott. Intézeti szinten kiadásait 
a módosított előirányzathoz viszonyítva összességében túlteljesítette, ez a szám 
azonban nem valós, mivel a teljesítésekben szerepel egy nagyobb összegű függő 
kiadás. Az átfutó és függő kiadásoknak nem képzőnk előirányzatot, ezért ez nem 
is jelent előirányzati túllépést. A TB. alaptól működési célra átvett pénzeszköz a 
tervezetthez képest elmaradt, mivel a szakrendelésekről feladott teljesítmény
pontok csak 96 % -ot értek el.
Az intézet több olyan kiadást is teljesített, amely nem volt betervezve, ezekre 
többletbevétele nyújtott fedezetet. A régi épültben új fűtési rendszer kialakítása, 
416 e Ft költséggel, fax vásárlása 72 e Ft kiadással, a gázfűtéshez időjárásfüggő 
vásárlása 263 e ft-ért. A járóbeteg ellátáson 311 e összegben egyéb beruházá
sok, a védőnők részére program és számítógépes nyomtató vásárlása történt 
144 eF t értékben.

Bölcsődében az előző évben öltöző szekrények beszerzése történt 75 e Ft érték
ben. Számológép és függöny vásárlására került sor év közben.
Az épület állaga megkívánná a külső homlokzat tatarozását, esővízcsatorna 
pótlását, erre azonban eredeti előirányzat nem áll rendelkezésre. Az évközi töb
bletbevétel elérése tenné lehetővé, hogy az intézmény 4o.éves fennállásának 
évfordulójára fenti munkák elvégezhetőek legyenek.

Oktatási, kulturális ánazat kiadási teljesítése 97% -os. A legnagyobb kiadási 
összeget képviseli költségvetésünkben, részaránya 36 %. Fenti ágazat magában 
foglalja 2 iskola, 2 óvoda, zeneiskola, könyvtár, művelődési ház, oktatási célfe
ladatok kiadásait.

Általános iskolák
A Csengey Gusztáv általános iskolában jelentős munka volt egy új osztályterem 
kialakítása, melynek költsége 3oo e Ft, fedezete az Evangélikus Gimnázium tan
ulói után fizetett bérleti díj volt. Az iskolában csengőórát és írásvetítőt 
vásároltak. Vízmelegítő boyler, takarítógép sportszerek, írógép beszerzése 
történt összesen 85 e Ft értékben. A napköziben konyhai felszerelés, tányérok 
textíliák és játékok beszerzésére került sor, 13o e Ft összeggel.
A 2.sz. Általános iskolában a bevezetőben említett társadalmi összefogással 
készült el az iskola külső vakolása, festése, mázolása, kerítések és a nagykapu 
felújítása, a munkára kifizetett anyagérték 638 e Ft, a társadalmi összefogással 
készült munka teljes értéke 3.5 millió Ft.

Óvodák
A Napsugár Óvodában (1 ,sz.)a konyha burkolása történt meg 25 e Ft egyéb 
anyag felhasználással, a Szülői Munkaközösség anyagi segítségével. Az ide fel
használt járólapokat vállalkozó ajándékaként kapta az intézmény, melynek 
eszmei értéke 35o e Ft. Szekrények vásárlása történt 14o e Ft értékben, textíliák, 
konyhai eszközök magnó és játék vásárlására került sor összesen 164 e Ft 
összeggel.
A Szivárvány Óvodában (2.sz.) pvc.burkolat javítása és festés mázolás történt 
59 e Ft kiadással. Konyhai edények, textíliák és csoportszobai játékok besz
erzésére került sor 7o e Ft össz.értékben.
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Zeneiskola
Kisértékű hangszer tartozékok beszerzése, cim balom  és pianínó vásárlása 
történt 247 e Ft kiadással.

Könyvtár
A bevezetőben említett több jelentős pályázatot nyert el a könyvtár vezetője. 
Intézményi költségvetésből 57 e Ft kiadással számítógép nyomtató vásárlására 
került sor az elmúlt évben. Az épület felújítása ez évben készül el, s az önkor
mányzatnak nincs anyagi lehetősége a berendezések, szakmai felszerelések 
felújítására, bővítésére.
Az intézmény vezetője ez ügyben levélben kérte a művelődési miniszter segít
ségét, aki a könyvtár részére pénzügyi tám ogatást ígért, az Aszód Város 
Alapítványon keresztül.

Oktatási célfeladatok
Ezen a szakfeladaton került kifizetésre Aszód története szerzői jogdíjának  
1996.évre esedékes honoráriuma.
Az oktatási célfeladatokon található a Petőfi S. Gimnázium épületbiztosítása, a 
politechnikai műhelyterem tetőszigetelésének I.rész-számlája 1.7oo e Ft költ
séggel, a tanuszoda világítás korszerűsítése 155 e Ft kiadással. Erről a szakfela
datról került kifizetésre az óvodai, iskolai, középiskolai és mozgáskorlátozottak 
gyógyúszás támogatása.

Közösségi, közioazoatási áoazat
kiadásai tartalmazzák a polgármesteri hivatal működési kiadásait, a tűzoltóság, a 
GAMESZ, szeszfőzde, közhasznúak foglalkoztatására kifizetett kiadásokat. Az 
ágazat teljesítése 97 %-os, kiadásainak részaránya a működtetésből 15 %.
A Polgármesteri Hivatal 1996.évben 277 millió Ft-tal gazdálkodott, melyből az 
igazgatási kiadások összege 29 millió Ft volt. A hivatalhoz tartozó egyéb szakfe
ladatok kiadásai 85 millió Ft összeget tettek ki.
A hivatal dolgozói részére kifizetett személyi kiadás összege: 15.552 e Ft
Jubileumi jutalom 174 e Ft
Kiküldetés, napidíj, bérlet 12o e Ft
Étkezés térítés (1997 .évtől megszűnt!) 278 e Ft
TB.Járulék 6.752 e Ft
Munkaadói járulék 526 e Ft
Foglalkozt.eü.szolg.díja 5o e Ft
Gépkocsi ktg.térítés 356 e Ft
Reprezentáció 12o e Ft
Gázdíj, villamos energia, közműdíj 422 e Ft
Irodaszer, nyomtatvány, leporellók 24o e Ft
fénymásoló- számítógép festékpatr.szakmai any. 28o e Ft
Könyvek, közlönyök, folyóiratok 327 e Ft
Tisztítószerek, függönyök mosása 294 e Ft
Postai költség 454 e Ft
Telefondíjak 686 e Ft
Épület-karbantartás

(asztalosip.munka.fútéskorsz.bejárati lámpák cseréje) 849 e Ft
Kisért.tárgyi eszk.(számítógépasztal, szekrény, porszívó 92 e Ft
Épületbiztosítás, gépek javítása, egyebek 323 e Ft
Számítógépek program követése TAKISZ díja 138 e Ft
Számítástechnikai eszk.karbant. hirdetési díjak 231 e Ft
Tanfolyamok, továbbképzések 71 e Ft
TÖOSZ és Önkorm. Szöv. tagsági díj 64 e Ft
Belső ellenőrzés megbíz, díja 5o e Ft
ÁFA összege 877 e Ft

GAMESZ
Az elmúlt évben 217 millió Ft-tal gazdálkodott 25 szakfeladaton.
A szem étszállítási feladat ellátása Aszódon kb.2ooo családot érint és 6o 
közü letet. A szódon k ívü l m ég 4 te lep ü lésen  végzik  el a köztisztaság i 
tevékenységet. A lakásbérlemények száma ugyan lecsökkent, de a 13o önkor
mányzati bérlakás és 3o egyéb bérleménnyel kapcsolatos feladat zökkenő- 
mentes megoldása egyre nehezebbé válik. A város legnagyobb önállóan működő 
intézménye takarékos gazdálkodással elérte, hogy a nagy összegű működési 
hiány ellenére is az intézmények működtetése zavartalan volt. Az év végére 
összetorlódott feladatok ellenére az intézmény a karbantartási és beszerzési fela
datait megoldotta, a következő évet kötelezettséggel nem terhelte.

Közhasznúak foglalkoztatása
A közhasznú foglalkoztatás területén a legnagyobb gondot az állandó fluktuáció, 
és a túlzott adminisztrációs feladatok jelentik. Ez abból adódik, hogy megál
lapodást a Munkaügyi Központ csak negyedévre köt, ezért minden negyedévben 
szerződést kell újítani a közhasznúakkal. Az egy év leteltével szerződést kell 
bontani, egy hónapig szüneteltetni a munkaviszonyát, majd újra három hónapra 
lehet a szerződést megkötni. Az egy hónap szüneteltetése alatt is munkát kell 
végeznie a közhasznú foglalkoztatottnak, ezért megbízással alkalm azza a 
GAMESZ az embereket erre az időszakra. Átlagosan 12-15 fő a foglalkoztatott 
létszám, akiknek feladata a város tisztántartása, közterületek rendezése, 
belvízelvezetés.

Társadalmi és szociáloolitikai juttatások
Az ágazat teljesítése 1o2 % - os, részesedése a működtetésből 9 %.
Szociális segélyezésre 224 fő volt jogosult, az itt kifizetett segély összege 1496 e 
Ft. Közgyógyellátást 197 fő kapott, ami 569 e forintjába került az önkormányzat
nak. A temetési segély összeg 7o4 e Ft volt az elmúlt évben.
Nevelési segélyezésre 5.818 e Ft-ot fordított az Önkormányzat, ebből:

52o fő kapott rendszeres és eseti segélyt 2.038 e Ft,
957 fő iskolai étkezés térítést 2.557 e Ft,
főiskolások támogatását 56 fő kapott 483 e Ft,
tankönyv támogatás 849 főt érintett 74o e Ft,
Ápolási díjat 16 fő kapott 2.641 e Ft,
Gyermeknevelési támogatást 18 család 2.849 e Ft,
Munkanélküliek jöv.pótló tám. 39 fő 3.776 e Ft,
Lakásfenntartási támogatást fő 647 fő 2.743 e Ft,
Fűtőolaj támogatást 116 fő 2.424 e Ft,
Fűtés korszerűsítés olajról 53 fő 4.24o e Ft,
Mozgáskorl.közlekedési támogatást 2o1 fő kapott 
összeggel.

1.156 e Ft.

Az egyéb kiadások, átadott pénzeszközök részaránya a működtetésből 6 %.
A működésre átadott pénzeszközök között a Rendelőintézet részére 789 e Ft, az 
AMEDIK részére 1.222 e Ft hétvégi ügyeletre átadott pénzeszközök szerepelnek,
melyet az OEP-től meg is kapott az Önkormányzat.
Az egyéb kiadások között szerepelnek a tám ogatások és egyéb átadott 
pénzeszközök.

Egyéb támogatások:
Múzeum támogatás 17o e Ft
Aszódi TÜKÖR tám 45o e Ft
Városszépítő Egyesület 6o e Ft
Rendelőint.ügyeleti gépk. 57 e Ft
Összesen: 737 e Ft
Hitelvisszafizetés összegében a Reg.Viz-és Csatornamű Társulattól átvett hitel 
tartozás visszafizetése történt meg az előző év végén.

Felhalmozási kiadások
1996.évben az önkormányzat céltámogatást nem kapott, s nem is igényelhetett, 
mivel a hátrányos helyzetű kieg.támogatás egyik alapfeltétele, hogy az önkor
mányzat nem igényelhet céltámogatást.

A felhalmozási kiadásokat a 4.sz.melléklet szemlélteti!
A felújítási és felhalmozási kiadások teljesítése 89 %, s olyan kifizetéseket tar
talmaznak, melyek a város életéhez, üzemeltetéséhez feltétlenül szükségesek. 
Ezek intézményenként az alábbiak:

GAMESZ-nál
Az elmúlt évben a Képviselő-testület megvizsgálta az intézmények ésszerűbb 
elhelyezését, illetve az eddiginél takarékosabb működtetését. Ennek alapján 
megkezdődött a régi Művelődési Ház felújítása olyan céllal, hogy az épületben 
három intézmény kap elhelyezést, a földszinten a könyvtár, az emeleten a 
zeneiskola, megosztva helyét a művelődési feladatokkal A felújítás fedezetét az 
önkormányzat egy ipari telephely értékesítéséből, valamint olyan részvényérté
kesítésből nyerte, melyeket az önkormányzat a területén működő nagyvállalkozá
soktól kapott.(MOL.DIGITEL)
A köztisztasági tevékenység folytatásához szükséges volt egy kotrógép besz
erzése, m elyet használt á llapotban aránylag m egfizethető  áron sikerült 
megvásárolni, 1.4 millió Ft-ért. A többi kisebb beszerzést a működési kiadá
soknál részleteztük.

Rendelőintézetnél
gázfűtés korszerűsítéssel kapcsolatos kiadások, számítástechnikai eszközök, fax 
vásárlás és berendezési tárgyak vásárlása történt összességében 3 millió Ft-ért.

Polgármesteri Hivatalnál
a felhalmozási kiadások között egy folyékony szennyvízleürítő kialakításának 
előirányzata szerepel, melyre pályázattal 5.625 e Ft-ot nyert el az Önkormányzat. 
A korszerűtlen, környezetszennyező gyakorlat megszüntetése érdekében a 
műtárgy megépítése 1997.évben történik.
Aszód Régész utcai terület beépítési vázlatterve, valam int az Evangélikus 
Gimnázium építése kapcsán 2.9 millió Ft értékű rendezési és beépítési vázlatterv 
elkészítése vált szükségessé.
A Városréti úti csatorna megépítésére átadásra került 3 .5  millió Ft a Vízmű 
Kft.részére.
Az elmúlt évben jelentős kiadással - szükség megoldásként - az Önkormányzat 
elvégeztette a Tanuszoda épület és gázfűtés korszerűsítési munkáit. Az uszoda 
fenntartását 1996.szept.1-jével a PM. Önkormányzat már nem vállalta át. A gim
názium épületéről a tanuszoda fűtését megszüntette, ezért az Önkormányzatnak 
vállalnia kellett fenti munkák kifizetését, mely a kiadási oldalon csaknem 6 millió 
Ft kifizetését jelentette, a bevételi oldalon a vállalkozó bérleti díjaként 1.2 millió 
Ft folyt be.
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A lakosság részére átadott pénzeszközként a 15 % közműfejlesztési hozzájárulás 
és a lakásépítés szociális és munkáltatói támogatása szerepel.

Az önkormányzat vagyoni helyzete

Tőkeváltozás számítása

Megnevezés 1996.1.1.
Polgármesteri Hiv. 263.68o  
GAMESZ 119.001
Rendelőintézet 30.365
Összesen: 413.o46

e Ft-ban!

1996.XII.31. Változás
257.938 - 5.742
145.453 + 26.452

23.997 - 6.368
427.388 + 14.342

Az 1995.december 31-i állapothoz viszonyítva a saját tőkénél növekedést mutat,
ez a változás 14.342 e Ft
növekedés önkormányzati szinten 26.524 e Ft
csökkenés önkormányzati szinten 12.182 e Ft

A változáson belül:
az immateriális javaknál a növekedés 3.181 e Ft
ingatlanoknál 25.o9o e Ft
gépek, berendezéseknél 1.974 e Ft
járműveknél a csökkenés 3.721 e Ft

Jelentősen befolyásolta a tőkeváltozás összegét az éves elszámolt értékc
sökkenés, mely önkormányzati szinten 10.824 e Ft összegű lett.
A növekedés nagyrészt az in g atlano kná l a M űve lődési Ház fe lú jítása , 
Rendelőintézet fűtéskorszerűsítése, valamint földterület vásárlásánál jelentkezik. 
Az immateriális javaknál a növekedést a Polgármesteri Hivatalnál a városren
dezési tervek megvásárlása okozta.
A gépek, berendezések felszereléseknél a számítógépek és tartozékaik be
szerzése, a járm űveknél pedig a köztisztasági gépbeszerzés jelentkezik a 
GAMESZ-nál növekedésként.

Hitelállom ány
Az önkormányzatnak 1996.évben nyitó hitelállománya és 1996.december 31- 
én záró hitelállománya nem volt.

kizárólagosan csak a létfenntartás (fűtés,világítás, élelem) kiadásaira költhetett.
A város a működési hiány lecsökkentése érdekében megpróbálta kiadásait 
csökkenteni, bevételeit növelni. A komunális adó és az iparűzési adó összegét 
felemelte, a tűzoltóságot megszüntette. Mindez nem sok eredményt hozott,az 
önkormányzat évek óta meglévő forráshiánya nem csökkent. Az állami támo
gatás normatív összege ugyan növekedett, ez azonban nem elegendő a bérfej
lesztésekre és azok közterheire. Az állam évek óta nem számol az igen magas 
infláció kihatásával, amely nagyon nagy mértékben megnöveli a település ener
gia-közmű és egyéb kiadásait. A város forráshiánya több évre és olyan külső 
okokra vezethető vissza, melyre megfelelő megoldást jelen pillanatban nem 
találhat, hiszen földrajzi helyzete, elöregedő népessége, a munkanélküliek 
aránya ezt nem teszik lehetővé.
Építési és ipari területek értékesítésével lehetne az Önkormányzat jelenlegi rossz 
anyagi helyzetén javítani, hogy saját bevételei és a normatív állami támogatás 
elegendő legyen az alapvető működési kiadások biztosítására. Az értékesítendő 
területek közműveinek kialakítása azonban jelentős anyagi terhet róna az önkor
mányzatra, s ennek fedezetét csak hitelfelvétellel lehetne biztosítani.
Aszód, 1997.március 18.

Bagyin József 
polgármester

Összeállította:

Szolnoki Ferencné 
pénzügyi irodavez.

Aszód Város Önkormányzatának 
6/1997./III.26/SZ.

RENDELETE
Aszód város Önkormányzat Képviselö-testülete - a Pénzügyi Bizottság előter
jesztése alapján - elfogadja Aszód 1996. évi pénzügyi teljesítését (zárszá
madását) az Aszód Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzat 7/1995/1V.12/SZ. rendelete, valamint az államháztartásról szóló 
többször módosított 1992. évi XXXVIII.tv.82.§-a alapján.

Értékpapír és hitelműveletek alakulásáé Ft-ban!
Értékpapír állomány Nyitó Záró Eltérés

1996.1.1. 1996.XII.31.
Kárpótlási jegy 2.88o -  -2.88o
Értékpapírok összesen 7.731 16.l5o + 8 .4 1 9

A kárpótlási jegyek évközben értékpapírra kerültek beváltásra. Az értékpapír 
állomány jelentős részét képezik a villamosenergiai részvények, részletesen az 
alábbiak:
TITÁSZ részvény 26o e Ft
ÉDÁSZ részvény 26o e Ft
ÉMÁSZ részvény 14.23o e Ft
DÉMÁSZ részvény 68o e Ft
MÉH részvény 35o e Ft
IMI részvény 13o e Ft
DIGITEL részvény 1o e Ft
ERAVIS részvény 23o e Ft
Összesen: 16.15o e Ft

Költségvetési számlák alakulása

1 §
Aszód Város Képviselö-testülete az 1996. évi zárszámadást
(1) az 1. sz. melléklet szerint teljesített bevétellel 413.210 eFt
(2) a működési kiadások összegét a 2. sz. melléklet

szerint teljesített kiadással 332.167 eFt
(3) a város és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási tel

jesítését a 3. sz. melléklet szerint
Bevétel Kiadás eFt-ban

GAMESZ 217.048 211.915
Rendelőintézet 74.799 71.947
Polgármesteri Hivatal 121.363 113.726

(4) A felhalmozási kiadásokat a 4. sz. melléklet szerint 65.421 eFt összeggel 
fogadja el.

(5) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának elszámolását (5. sz. mel
léklet) 31 eFt visszaigénylés összegével elfogadja.

2-§
Aszód Város Önkormányzatának 11/1996.(111.6.) sz. rendeletében foglaltakat az 
önkormányzat gazdálkodása megfelelően érvényesítette.

Megnevezés 1995.XII.31. 1996.XII.31. Eltérés
Polgármesteri Hivatal 28.668 7.637 -21 .031
GAMESZ 7.149 5.133 -2 .0 1 6
Rendelőintézet 973 2.825 + 1.852
Összesen: 36.790 15.595 -21.195

Önkormányzati szinten jelentős a csökkenés a költségvetési bankszámlák egyen
legénél, a fenti 21.195 eFt.
Költségvetésen kívüli számlák alakulása 1996.december31-én  
Lakásértékesítési számla 733 e Ft,
Munkáltatói számla 246 e Ft,
Adószámlák 1.697 eFt.
A lakásértékesítési számla forgalmát a 6.sz.melléklet szemlélteti!
A lakásértékesítési számla ideigl.jelleggel lekötött összege a pénzintézet váltása 
miatt I996.december 3o-a előtt nem kerülhetett vissza a számlára, ezért az új 
pénzintézet UNICBank számláján szerepelt átfutó kiadásként,1997.jan.3-ig.

Ö S S Z E G E Z V E
Az elmúlt év a takarékos, megfontolt gazdálkodás ellenére is, igen nehéz volt 
szám unkra . Az év első fe léb en  az in tézm én yek  és az Ö nkorm ányzat

3§
(1) Az 1996. évi pénzmaradvány és eredmény elszámolást a 7.sz. mellékletben 
rögzített felosztással fogadja el az alábbiak szerint:
GAMESZ
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 6.559 eFt
Tárgyévi vállalkozási eredmény 18.292
Tárgyévi maradvány -1 3 .87 3
Tárgyévi eredmény 4.419
Alulfinanszírozás 2.140  

6.559 eFt
Egyszeri keresetkiegészités 2.140
Szállító - december havi számlák 1.508
Művelődési Ház felújítás 807
Szem. juttatás 439
TB munkaadói járulék 439
Intézmények beszerzési, kisjavítási maradványa 

Rendelőintézet
1996. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

1.474 
6.559 eFt

Gyógyszer beszerzés 204
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre 482
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ÁFA

Polgármesteri Hivatal és ide tartozó szakfeladatok 
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 
GAMESZ finanszírozás

133 
819 eFt

- egyszeri bérkiegészítés 2.140
- folyékony hulladék szia. 
Építési feladatok

184

- Horber Kft. függő kiad. rendezése 3.100
Egészségügyi finanszírozás 161
Politechnikai műhelyterem tetőszig. áth. 2.300
Szennyvízleürítő áthúzódó előír. 2.550
Önk. lakásért, bevétele átüt. lakás szlra. 220
Evangélikus Gimn. építéséhez kapcs. közm. 1.350
Városréti út csatornázás után helyreáll. 544
Polgárőrség előző évi mar. 21
Önk. igazgatás 1.017
- személyi kiadás 110
- dologi kiadás maradvány telefon, posta, inform. hord. 407
- fűtés karbantart, áthúz, munkái 500
Képviselők tiszteletdíja 71
Számítógép vásárlása az analitikus nyilvántartások, munkabérbejelnt. és TÁKISZ
programok kéz. érdekében 216
Városüzemeltetéssel kapcs. feladatok 1.367

15.241 eFt
(2) Az intézm ények pénzm aradványát nem  vonja el, azt az intézm énynél 

meghagyja az 1996. évben vállalt kötelezettségek és szállítói tartozások ren
dezésére.

(3) A GAMESZ vállalkozási tevékenységének eredményét az Alapító Okiratban 
rögzített, alaptevékenysége ellátásához hagyja jóvá, a pénzmaradvány  
felosztása során.

4.§
(1) A rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
( 2 )  Ezz;el egyidejűleg hatályát vesztik az 1996. évi költségvetéssel és gazdál

kodással kapcsolatos önkormányzati rendeletek.

Aszód, 1997. március 18.

Bagyin József Kissnó Kulybus Gizella
polgármester jegyzó

Aszód Város Önkormányzat 1. sz. melléklet

KIMUTATÁS
1996. évi bevételekről intézményi szinten

ezer Ft-ban
Szakfeladat Előirányzat
megnevezés Eredeti Módosít. Teljesítés
Intézm. alaptev. ossz. 12 702 17 338 18 900
- GAMESZ 12 692 1 61 48 16 923
- Rendelő 1 166 1 949
- Hivatal 10 24 28
Vállalkoz.tev.össz. 796 5 717 5 548
-GAMESZ 786 796 597
- Rendelő
- Hivatal 10 4 931 4 951
Lakóházkezelés 2 557 2 557 2 343
Köztisztaság bev. 6 396 9 341 8 907
Szeszfőzde 1 126 1 336 1 369
Egyéb bérleményi díjak 12 338 14 588 15 059
Kommunális adó 1 500 927 1 206
Iparűzési adó 2100 4 873 4 573
Gépjárműadó 2 000 2 000 1 820
Megtérülések (lakásép.sz.t.) 1 501 1 601 1 624
Átvett pée.működ.Fogy.t.v. 700 700 715
Átvett pée.működ.közhaszn. 2 000 2 000 1 997
Átvett pée. Ev. Gimn. 197 197
Átvett pée. GAMESZ 120
Egyéb bevétel (Rendelő) 10 110
Hétvégi ügy. bev. 160 224
Személyi jöv.adó 35 206 35 206 35 206
Szem. jöv. adó kiég. 10 850 10 850 10 850
Kamat bevétel 100 10 225 11 177
Telek, köztér, ért. 1 000 1 106
Önkorm. lakások ért. 770 821
Ideig, átvett pe. megt. (Rend.) 1 700 1 700
Ideigl. átv. pe. lakás szláról 3 700 3 700
Felhalm. átv. pe. Körny. jav. A. 2 760 2 762

Immateriális javak (földt.) 5 978 5 991
Kárpótlási jegy ért. 61 61
Részvények értékesítése 8 646 8 646
Egyéb bevételek 861 1 989
Kiszáml. szóig. ÁFA 2 052 4 022 3 954
ÁFA visszatérítés 1 862 4 1 9 0 4 911
Önkormányz. bevételek 128 044 153 314 157 586
Költségvetési tám. - normatív 88 453 88 453 88 453
Központosi. ei. 26 235 26 235
Egyéb központi ei. 3 645 1 020
ÖNHIKI 20 000 20 000
Mozgáskorl. tám. 1 124 1 076
Munkanélk. jöv. p. 1 930 1 999
Átvett pe. TB-től 61 490 67 645 64 918
Eü. finanszírozás 2 1 3 0 2 13 0
Elk. állami pénzalap (uta.) 108 108
Pénzmaradvány 
Függő átfutó bev.

41 956 41 802 
7 883

Bevételek összesen: 277 987 406 540 413 210

Aszód Város Önkormányzat
KIMUTATÁS

2. sz. melléklet

1996. évi kiadások intézményi szinten

ezer Ft-ban
Szakfeladat Előirányzat
megnevezés Eredeti Módosít. Teljesítés
Építési és telep, vízellát. 3233 6221 3321
Helyi utak fennt. 3601 7021 6781
Állateü. felad. 170 214 215
Vízrend. belvíz 3158 1088 431
Parkfennt. városf. 3008 3548 3398
Temetőfenntart. 221 222 207
Közvilágítás 6940 5865 5311
Piac-vásár 387 407 427
Egyéb bérlemény 5696 4687 4940
Települési hull. kéz. 6878 9553 9156
Lakóházkezelés 2282 3270 2672
Gazd. ágazat összesen: 35574 42096 36859
Iskolai eü ellátás 63 63 106
Körzeti eü. ügyelet 2120 2222
Munkaeü. ellátás 973
Fogászati szakrend. 5566 6175 6*282
Bölcsőde 6364 7411 7311
Házi gond. szóig. 391 426 443
Szoc. étkeztetés 446 476 289
Idősek klubja 4177 4627 4298
Védőnői szóig. 1958 2062 2397
Járóbeteg szakellát. 53903 58437 53565
Háziorvosi szóig. 40 40
Eü. ágazat összesen: 72868 81837 77926
1. sz. óvoda 14155 15711 15248
2. sz. óvoda 15020 17062 16412
1. sz. Iskola 40527 45132 45447
2. sz. Iskola 20795 23441 22403
Alapfokú zenei képzés 11589 12520 12262
Közműv. könyvtár 3152 3341 3292
Műv. Ház fennt. 940 1896 1847
Oktatási célok 3450 4320 3311
Oktatási, kult. ág. össz. 109628 123423 120222
Tűzvédelem 907 1048 1044
Kv-i szervek váll. tev. 234 1127 1302
GAMESZ 7922 9682 9100
Szeszfőzde 977 994 978
Közhasznú foglalk. 3512 4152 3982
Polgárőrség 200 200 179
Önkorm. ig. tev. 27617 30313 29296
Kereskedelmi társ. 1000 1065 1065
Képviselők t. díja 1760 1482 1448
Közösségi közig, ág össz. 44129 50063 48394
Szociális segély 5376 2976 2769
Nevelési segély 5012 5657 5818
Munkanélk. jöv. p. 1500 3465 3776
Ápolási díjak 1766 2646 2641
Önkorm. lakásfennt. tám. 600 1400 1344
Gyermeknev. tám 2630 2849
1995. évi lak.fennt. (pály.) 1400 1398
Mozgáskorl. üa. tám. 1074 1156
Tüzelőolaj, fűtéskorsz. 6640 6664
Gyógyszerkiad. tám 471 471
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Társad, és szoc.pol. ossz. 14254 28359 28886 ÁFA befizetés 217 71
Sport tám. (futbal) 610 610 610 Hitel visszafizetés 1092 1092
Sport tám (sakk) 60 60 60 Hitel kamata 54 76
Sport tám. (DSK) 137 97 97 Átfutó kiadás 12740
Egyéb elszám. támogatások 727 747 737 Működési kiadások ossz. 277987 333277 332167
Műk. átadott pe. Rendelő 849 789 Felhalmozási kiadások
Műk. átadott pe. AMEDIK 1324 1222 Hivatal 28448 20429
Műk. átadott pe. Gimnázium 615 620 GAMESZ 42567 42031
Műk. átadott pe. Elektr.gy. 20 20 Rendelő 2248 2961
Műk. átadott pe. Vöröskereszt 200 200 Felhalm. kiad. összesen 73263 65421
HTO visszafiz. 70 70 Kiadások végösszesen 277987 406540 397588
Alapítványok tám. 1544 1476

Aszód Város Önkormányzat 3. sz. melléklet
Aszód Város önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 1996. évi pü. telj.

Megnevezés Bevétel Kiadás Személyi Létszám Bankszla
Eredeti Módosít. Teljesít. Eredeti Módosít. Teljesít juttatás egyenleg

GAMESZ 155783 216745 217048 155783 216745 211915 79627 191 5133
Rendelőint. 61490 71105 74799 61490 71105 71947 34154 75 2852
Polg. Hív. és kapcs. szakfelad. 60714 118690 121363 60714 118690 113726 19370 21 7637
Összesen: 277987 406540 413210 277987 406540 397588 133151 287 15622

Aszód Város Önkormányzat ,  4. sz. melléklet

KIMUTATÁS
a felhalmozási, felújítási kiadások teljesítéséről

ELŐIRÁNYZAT
ezer Ft-ban

Módosított Teljesítés
GAMESZ
Műv. Ház felújítása 40 722 39 915
Zeneiskola hangszerbeszerzés 220 220
Köztiszt, kotrógépbeszerzés 1 425 1 425
GAMESZ számítógép 200 244
fax beszerzés
Csengey G. Ált. Iskola írásvetítő, kapcsolóóra 85
Élelmezési program 25
Könyvtár sz. gép nyomtató 71
Városrendezés - fűkasza 
GAMESZ összesen: 42 567 42 031
Szakorvosi Rendelő 
Rendelőint. felújítás 472
Felhalm. célra pée. át. 1 700 1 700 '
Gépbeszerzések: 
gázfűtéshez időjelző b. 282 262
számítástechn. eszk 70 106
Fax vásárlás 72
berendezési tárgyak 156 194
fúrógép vásárlás 40 39
számítógépes programok 116
Rendelőintézet összesen: 2 248 2 961
Polgármesteri Hivatal
Régész ut és környéke beépítési vázlatterv 2 070 2 062
Evangélikus Gimnázium csapadék és szennyvíz, terv. 860 853
Számítógép programvás. 160 161
Ipari terület: 
aranykorona vásárlás 262 262
beépítési vázlatterv 620 619
Folyékony hulladékleürítő építési terv. költsége 5 385 263
Tanuszoda épület és gázfűtés korszerűsítés 5 894 5 962
Számítógép és tartozékok vás. 370 371
Evangélikus Gimnázium ép. kapcsolatos közmüvek 1 350
Szabadság tér rendezése 900
Felhalmozásra átadott pénzeszközök lakosságnak 3 519 3 352
Lakásépítés szoc. munkált. 2 320 2 330
Pénzeszk. átad. vízműnek 
Városréti úti csatornaép. 4 028 3 483
Evangélikus Gimn. vízkivált. 710 711
Polg. Hivatal összesen: 28 448 20 429
Önkormányzat összesen: 73 263 65 421

6. sz. melléklet
KIMUTATÁS

a lakásértékesítési számla forgalmáról

1995. dec. 31-ig 1 éves törlesztéssel e Ft-ban
értékesítve 192 db lakás

208 db
25 éves törlesztéssel értékesítve 16 db lakás
Lakásszámla egyenlege 1995.X II.31. 26.366 eFt
Rendelőintézet tartozás visszaút. + 1.700 eFt
1996. évi lakásforg. bevétele + 667 eFt
Idéigl. átadás
- Tanuszoda - 2.000 eFt
- Művelődési Ház - 1.700 eFt

25.033 eFt
Átvezetve lekötésre év közben - 24.300 eFt
Számla egyenlege 1996.XII.31-én 733 eFt
Lakásszámlára összesen já r
1995. dec. 31-ig 16.707 eFt
Oigitelnek befizetett 22.283 eFt
lakossági hj. visszaút. + 5.576 eFt
1996. XII.31 -ig befolyt törl.t. + 667 eFt
1996. évben kv. számlára átadott p.e. - 3.700 eFt
Rendelőtől 1997. évben visszajáró - 600 e Ft

18.650 eFt
Tényleges számla maradv. 733 eFt
1997. jan-ban utalva 17.917 eFt
Lekötve 26.604 eFt
Lakásszámlára járó ö. -1 7 .9 1 7  eFt
Telefonra tartalékolt összea kamata - 8.620 eFt
Különbség 67 eFt
Kv. számlát illető kamatbevétel 67 eFt


