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Választás
1998.

A Magyar Köztársaság Elnöke

1998. október 18-ra
írta ki az önkormányzati választásokat.

Ezen a napon választjuk meg:
• a települések polgármestereit,
• a képviselő-testületek tagjait,
• a megyei önkormányzat tagjait,
• a kisebbségi önkormányzatokat.

Minden állampolgárnak érdeke, hogy becsü
letes, a közösségért dolgozni, szolgálni akaró 
vezetői legyenek. Ezért fontos, hogy minél 
többen menjünk el szavazni és a jelöltek kö
zül a különböző tisztségekre a legmegfele
lőbbeket válasszuk.
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Aszód Városért 
1998. év kitüntetettje

ík 0

rendelőintézeti főorvos
-  riport a 7. oldalon -

Petőfi-év
A hagyományos

PETŐFI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ 
VERSENYT

1998. október 31-én 
10.00 órai kezdettel tartjuk.

F elhívás a 3. oldalon.



2 ASZÓDI

Ö R K Ö R m ftR Y Z S T Í R3REK
A szód Város Ö nkorm ányzat 

K épviselő-testü letének  
augusztus 5-i ü lésén  
h ozott határozatai

155/1998. sz. ÖKT határozat
Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

az önkormányzat közigazgatási területén lévő út
hálózat fejlesztési programját - kiegészítve a Pető
fi utca és Széchenyi utcával -  elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megjele
nő útépítési pályázatok ismeretében konkrét út
építési programot készítsen, mely megvizsgálja 
annak lehetőségét, hogy a csatornával rendelkező 
utcákban gazdaságosan célszerű-e 1998-ban meg
kezdeni az útépítési munkát.

156/1998. sz. ÖKT határozat
1) Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testü

lete az aszódi állandó lakóhellyel rendelkező 
tanulók részére a tankönyvtámogatást az aláb
bi maximált összegben állapítja meg:

a) Felsőfokú nappali oktatásban tanulók részére 
8.000 Ft/fő

b) Alsó- és középfokú oktatásban tanulók részé
re 2.000 Ft/fő

c) Az általános iskola speciális tagozatán tanulók 
részére 100%-os mértékű a tankönyvtámoga
tás.

A támogatás fedezete az 1998. évi szociálpoliti
kai tartalék.

2) Utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére.

157/1998. sz. ÖKT határozat
1) Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testü

lete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők 
adósságterheinek enyhítéséről és lakhatási 
körülményeinek javításáról szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.

2) A képviselő-testület kimondja, hogy a helyi 
rendelet előkészítésével kapcsolatos felada
tokra a 96/1998/V. 13- Korm. rendelet -  jelen
leg már elindított -  módosítása után visszatér.

159/1998. sz. ÖKT határozat
1) Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testü

lete a 8/1994. nyilvántartási számú és 16/1994/11.
22. ÖKT sz. határozattal jóváhagyott Gondozási

Központ alapító Okiratának “Intézmény alaptevé
kenysége” alcímét az alábbi szövegrésszel egészíti 
ki:

-  családsegítő szolgáltatás
a) gyermekjóléti szolgáltatás
b) családgondozás

Utasítja a jegyzőt az alapító okirat módosításával 
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

2) A képviselő-testület szükségesnek mondja ki, 
hogy a Gondozási Központ vezetője a szerve
zeti és működési szabályzatát és szakmai 
programját dolgozza ki.

160/1998. sz. ÖKT határozat
1) Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testü

lete Aszód, Kossuth L. u. 18. sz. alatti üzlethe
lyiség bérleti jogának átruházásához 2004. 
május 31-ig hozzájárul a GÁLA CSEMEGE BT. 
(cg. 13-06-017612 -  Gödöllő) részére az üzlet
profil megtartása mellett.

2) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az 
1996. évben 5 évre vállalt készfizető kezessé
ge megszűnt.

Utasítja a jegyzőt, hogy a bérleti szerződés meg
kötéséről gondoskodjon.

161/1998. sz. ÖKT határozat
Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

a 272. hrsz-ú 142 m2 nagyságú volt könyvtár épüle
te mögötti ingatlan eladásához a KERVILL - 
CENTRUM KFT. részére - parkoló kialakítás céljá
ra -  3-000 Ft/m2 áron hozzájárul.

A képviselő-testület kimondja, hogy a belvárosi 
rendezési terv alapján kialakítandó kizárólag gya
logos közlekedést biztosító utca miatt a parkolót 
meg kell szüntetni, és annak felszámolását követő 
3 éven belül a rendezési tervnek megfelelő beépí
tési kötelezettség terheli a tulajdonost.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges in
tézkedések megtételére.
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6 POSTAMESTER halálára
Augusztus 16-án kísér
tük utolsó útjára a 77. 
évében közülünk eltá
vozott Zádor László 

nyugalmazott posta fő
felügyelőt, akit azon
ban városszerte régimó

di, de őszinte tisztelet
tel csak postamester
ként emlegettek.

A széles határú Ceglé
den született, a patinás 

Kossuth G imnáziumban érettségizett és a postatisztvi

selői pályát választotta. Alig kezdte meg azonban 
munkáját, amikor a SAS behívó -  mint annyi kortársát 
-  a frontra parancsolta. Az ejtőernyősöknél töltött évek 
megkeményítették, hazáját, népét szerető fegyelme
zett, pontos emberré nevelték.

Aszódra 1955-ben költözött családjával. Előbb fő
pénztáros, az 1956-os forradalom idején a hivatal 

M unkástanácsának az elnöke, majd 1957-től 1982-es 
nyugdíjba vonulásáig a vezetője volt. M unkáját szere

tő, azt pontosan ellátó ember volt, munkatársaitól is 

ezt követelte. Az aszódi postát megyeszerte a legjobb 

hivatalok között emlegették.

Zádor László nemcsak hivatali munkáját látta el ki

válóan, hanem a város közéletében is szerepet játszott. 
Kiterjedt baráti körének megbecsült és szeretett tagja 

volt. Másfél évtizedig a Hazafias Népfront elnöke, 

majd a helyi Római Katolikus Egyház pénztárosaként 
becsületes, önzetlen szolgálatával vívta ki kortársai 

megbecsülését.

Családját szerető férj, apa és nagyapa volt, aki -  
amiképpen élt -  kemény önuralommal, egyenes derék

kal várta az utolsó napot, amikor is a földi életből egy 
más világba lépett át.

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s
Köszönjük mindenkinek, aki Zádor László ny. postamester elhunyta 

után részvétével enyhíteni igyekezett fájdalmunkat.
Zádor  -  Honig család

F e lh ív á s  !
Aszód Város Önkormányzata, a Művelő
dés Háza, a Vécsey Károly Helyőrségi Klub 
és a Petőfi Sándor Társaság Aszódi Cso
portja idén is megrendezi a Petőfi Sándor 
Szavalóversenyt.

A verseny időpontja: 1998. október 31.

Nevezni három kategóriában, egy kötele
ző és egy szabadon választott Petőfi költe
ménnyel lehet:

I. kategória ( 6 —10 éves korig)
Kötelező vers:
Petőfi Sándor: János vitéz 24. fejezet

II. kategória (10-14 éves korig)

Kötelező vers:
Petőfi Sándor: Pálnapkor

III. kategória (14 éves kortól)

Kötelező vers:
Petőfi Sándor: A négyökrös szekér

Nevezési határidő: 1998. szeptember 30.

A jelentkezéseket a Művelődés Háza 
címére ( Aszód, Kossuth Lajos utca 72.) 

szíveskedjenek eljuttatni.

Szervezők
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
Tájékoztatjuk Aszód város Polgárait, hogy az Aszódi Tükör az 

önkormányzati választásokon indulók részére lehetőséget bizto
sít a bemutatkozásra.

Amint a tavaszi országgyűlési választások alkalmával, most is 
meghatározott terjedelmű helyet adunk a kandidálóknak. Ter
mészetesen azok, akik a polgármesteri tisztségre pályáznak több 
helyet kapnak, mint a képviselő-jelöltek. A megyei önkormány
zatba törekvő pártok, szervezetek számára szintén rövid bemu
tatkozási lehetőséget nyújtunk. Amennyiben a városban kisebb
ségi önkormányzat létrehozását is szorgalmaznák az állampol
gárok, úgy természetesen részükre is meghatározott hely áll a 
rendelkezésre.

Az időhatárok csak az októberi számban teszik lehetővé a be
mutatkozások közreadását.

A polgármesterségre pályázók részére lehetőség van egy 
5x5 cm-es fénykép leközlésére, valamint 2500 n (n = leütés, be

tűhely) bemutatkozó, illetve program szöveg megjelentetésére.
Az önkormányzati képviselőségre pályázók részére szin

tén lehetőség van egy 5x5 cm-es fénykép leközlésére, valamint 
1000 n szöveg megjelentetésére.

A megyei önkormányzatba törekvő pártok, szervezetek 
500-500, a helyi kisebbségi önkormányzatot létrehozók számára 
2500 n áll rendelkezésre.

Figyelem: a terjedelem lehet kevesebb a megadottnál, ám több 
egy betűvel sem, mert azt lehagyjuk.

FONTOS!

A fényképek és szövegek leadási határideje lapzártakor, tehát 
szeptember 21-én. Helyszín: Városi Könyvtár (Kossuth L. u. 72.)

Az újságban csak azoknak az anyagát közölhetjük, akiket, mely 
szervezeteket a Választási Bizottságok nyilvántartásba vették.

A közlés abc sorrendben történik.

Tisztelt Választópolgárok!
A Köztársaság Elnöke 107/1998. sz. ha

tározatával az Alkotmányban biztosított 

jogkörénél fogva 1998. október 18. napjára 

(vasárnap) tűzte ki a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választását.

A választási eljárások bonyolításánál, a 

választási eljárásról szóló törvény, a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármeste

rek választásáról szóló módosított 1990. 

évi LXIV törvény, valamint a nemzeti és et

nikai kisebbségek jogairól szóló törvény 

rendelkezéseit kell fő szempontként betar

tani.

Természetesen ezen túlmenően több 

belügyminiszteri rendelet is biztosítja a vá

lasztási eljárási rendelkezések garanciái

nak biztosítását.

A választási szerveket, ezen belül a helyi 

választási bizottságot, valamint a szavazat- 

számláló bizottságot legkésőbb augusztus 

28-ig kell létrehozni.

A választási bizottság a választópolgárok 

független, kizárólag a törvénynek aláren

delt szervei, amelynek elsődleges feladata 

a választási eredmény megállapítása, a vá

lasztások tisztaságának, törvényességének 

biztosítása, a pártatlanság érvényesítése 

és szükség esetén a választás törvényes 

rendjének helyreállítása.

A választójogosult állampolgárok nevét 

tartalmazó névjegyzéket 1998. augusztus 

19-től augusztus 26-ig tekinthetik meg köz

szemlén. Augusztus 26-án 16 óráig lehet 

kifogást benyújtani a névjegyzékből való ki

hagyás, vagy a névjegyzékbe való felvétel

miatt. Aki igazolással akar szavazni az sze

mélyesen vagy meghatalmazott útján októ

ber 16-án 16 óráig kérheti. Ajánlott levélben 

ezt úgy lehet kérni, hogy az október 13-ig 

megérkezzen a választási irodához.

A választópolgárok a névjegyzékbe törté

nő felvételről szóló értesítőt az ajánlószel

vényekkel együtt, augusztus 17-től 21-ig 

megkapták.

Az ajánlószelvénnyel külön-külön adható 

le a jelölés egy polgármester megválasztá

sához, önkormányzati képviselő megvá

lasztásához, kisebbségi önkormányzat kép

viselő-jelöltjének megválasztásához, vala

mint megyei közgyűlés tagjainak választá

sához.

Egyéb szükséges tudnivalót az ajánló

szelvényen olvashat. Tájékoztatásul elmon

dom, hogy amennyiben az ajánlószelvény 

elveszett, vagy megsemmisült -  ezt a szük

séges bizonyítási eljárás mellett -  a helyi 

választási iroda vezetőjétől lehet igényelni.

Aszód város, mivel tízezernél kevesebb 

lakosú település, kislistás választási rend

szerbe egy választókerületet alkot, mely

ben a m eg választható  kép v ise lők  szám a  

13 fő.

Megyei közgyűlés választás tekintetében 

minden megyében két választókerület van, 

Aszód település választópolgárai a 10.000- 

nél kevesebb lakosú listára szavazhatnak, 

amelyből 38 fő jut mandátumhoz.

A  vá la s z tó p o lg á r je lö lés i fa jtán kén t  

csak  egy je lö lte t, ille tő leg  lis tá t a ján lhat.

A választópolgár is csak egy választóke

rületben fogadhat el egy települési kislistás, 

egy polgármesteri, további egy megyei köz

gyűlési és egy helyi kisebbségi önkormány

zati jelölést.

Kislistás kép v ise lő -je lö lt az, akit a vá

lasztókerület nyilvántartásában -  a kifüg

gesztés időpontjában -  szereplő választó- 

polgárok 1% -a (45 fő ) jelöltnek ajánlott. 

P o lg árm este r-je lö lt az, akit a kifüggesztés 

időpontjában a névjegyzékben szereplő vá

lasztópolgárok 3% -a  (135 fő ) jelöltnek aján

lott. Megyei választókerületben listát állíthat 

az a jelölő szervezet, amely a választókerü

letben lévő települések (jelen esetben tíz

ezer vagy annál kevesebb lakosú) nyilván

tartásában -  a kifüggesztés időpontjában -  

szereplő választópolgárok legalább 0,3%- 

ának ajánlását összegyűjtötte.

A je lö lt ajánláshoz szükséges számítógé

pes ellenőrző rendszer augusztus 24-től 

működik, a je lö lte k  a je lö lta ján lásh o z  

szü kséges  a ján ló sze lvén yeke t szep tem 

ber 25-én  16 órá ig  h o zh a tják  be. A nyil

vántartásba vételhez szükséges nyomtat

ványokat a helyi választási iroda rendelke

zésre bocsátja.

Az Aszódi Tükör októberi számában is

mertetjük a Helyi Választási Bizottság által 

nyilvántartásba vett jelölteket, és további 

információval szolgálunk a legszüksége

sebb jogszabályból eredő választási fel

adatokról.

Kissné Kulybus Gizella 

Helyi Választási Iroda vezetője
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
Tehát hamarosan megindul a választási kampány, melynek 

során a pártok, szervezetek, a képviselőségre pályázók a közte

rületeken kihelyezett hirdetményeken, plakátokon és más for

mában kívánják megismertetni a lakossággal elképzeléseiket, 

választási felhívásaikat.

Ez természetes velejárója minden választásnak, ám mindeze

ket csak a városi szabályrendeletben meghatározott keretek kö

zött lehet végrehajtani. Ezért mindenki okulására közöljük Aszód 

Város érvényben lévő 4/1994.(111. 22 .) sz. Ö n ko rm án yzati R en 

deletét, amely szabályozza városunkban a hirdetmények, vá

lasztási plakátok elhelyezésének rendjét, s amely hasonlókép

pen rendelkezik, mint a választási eljárásról szóló törvény. A tör

vény alapján épület falára, kerítésre plakátot helyezni kizárólag 

a tulajdonos, a bérlő hozzájárulásával lehet. Állami, önkormány

zati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben avagy azon belül 

plakátot elhelyezni tilos. A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az 

ne fedje más jelölt, jelölőszervezet plakátját, és károsodás nél

kül eltávolítható legyen a szavazást követő 30 napon belül. Helyi 

rendeletünk alapján választási plakátnak minősül a pártok, jelöl

tek által készített, vagy készíttetett választási falragasz, hirde

tés, felirat, festett felirat.

T IL O S  V Á L A S Z T Á S I P LA K Á TO T  

E LH E LY E Z N I:

■  a város területén lévő műemlékek, műemlék jellegű épít

mények, városképileg védett építmények, műemlék jellegű kör

nyezetben lévő építmények falán, kerítésén, és területén. (Petőfi 

Múzeum, Podmaniczky-Széchenyi kastély, Fegyveres Erők 

Klubja, Római Katolikus Templom, Evangélikus Templom, Fiú

nevelő Intézet, Podmaniczky kastély műemléki környezete);

■  a város önkormányzati tulajdonú intézményeinek helyisé

geiben, homlokzatán, kerítésén, területén (iskolák, óvodák, böl

csőde, INO -  amennyiben az intézmény előtt vagy udvarán rek

lámhordozó van, azon elhelyezhető hirdetés az intézmény hoz

zájárulásával);

■  a város területén a reklámhordozó felület nélküli épületek 

falán, kerítésén;

■  utcabútorokon, közművek, műtárgyak (villanyoszlopok, 

elektromos szerelvények, telefonfülke) és fák törzsén;

■  valamint minden olyan felületen és ingatlanon, amely nem 

reklámhordozó, illetve annak tulajdonosa nem járul hozzá a hir

detés elhelyezéséhez.

V Á L A S Z T Á S I P L A K Á T O K  E L H E L Y E Z H E T Ő K  A  V Á R O S  

T E R Ü LE T É N :

■  Az önkormányzat által készített 4 db nagyméretű, a város 

gócpontjaiban kihelyezett “választási hirdető” táblán, térítésmen

tesen.

■  A 30. sz. főút belvárosi szakaszán meglévő “Szabad rek

lámfelület” hirdetőtáblákon, térítésmentesen (7 db).

■  A MULTI-reklám kihelyezett 8 db nagyméretű reklámfelüle

tén, a MULTI-reklámmal kötött szerződés alapján.

■  Közutak feletti áthidalásokra és önálló átfeszítésre, nem 

merev anyagú hirdetés elhelyezésére a közterület-használatról 

szóló jogszabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a rögzítések

hez használt berendezés vagy épület tulajdonosa, továbbá a 

közút kezelőjének hozzájárulását ki kell kérni.

■  Elhelyezhetők választási plakátok önkormányzati intézmé

nyekben abban az esetben, ha a választási gyűlést az intéz

ményben tartják, de csak a gyűlés időtartama alatt.

A város vezetésének meggyőződése, hogy a fenti szabályren

deletet mindenki tiszteletben tartja. Ezért is nem közölték a vét

kezők büntetését, amitől azonban vétség esetén a hivatalos 

szervek nem riadnak vissza.

A Szerkesztő megjegyzése
Sajnálattal és szomorúan kellett megállapítani, hogy a Lap márciusi számában ugyanezen szöveg 

közzététele ellenére az országgyűlési képviselő-jelöltek többsége a felszólítást nem tartotta be. Nem 

menti Őket, hogy személy szerint nem ők, hanem pártjaik aktivistái, megbízottjaik követték el a vétsé

get, ugyanis az Önkormányzati Rendelet mindenkire (egyénre, pártra, képviselő-jelöltre stb.) vonatko

zik. Különösen nincs mentség arra a nemtörődömségre, amelyet a választás után tanúsítottak, amikor 

a Polgármesteri Hivatal illetékesei előbb szóban, majd írásban kérték a plakátok, falragaszok eltávo

lítását. Csak ismételt felszólítás s több hét (sőt hónap!) után voltak hajlandók (több helyen mind a mai 

napig nem!) a rendelet és a felszólítás szellemében eljárni.

Mint egyszerű állampolgár értetlenül állok a tények, a megtörtént események előtt. Hogyan akarták 

a választópolgárok, a város érdeket képviselni, ha még a rendeletét sem tartják be?!

Nagyon remélem (reméljük?!), hogy október 18-a után nem kell ilyen keserű mondatokat leírni.



ASZÓDI

Előterjesztés
önkormányzati úthálózat fejlesztési programja

Aszód város területén két közműhálózat kiépítése nem teljes még, 
ezek a szennyvízcsatorna és a pormentes közút.

Aszódon 73 kialakított utca van. Nem szerepelnek ebben az ipari 

területen és az evangélikus gimnázium fölötti területen kialakított ut
cák.

A 73 utcán lévő utak hossza: 

Ezek közül állami kezelésben: 
Önkormányzati kezelésben: 

Az összes úthálózatból:
-  aszfaltburkolatú
-  kőburkolatú

-  kőszórásos

-  földút

32.808 m 

6.291 m 
26.517 m

18.921 m 58% 
4.028 m 12% 

8.659 m 27% 
1.200 m 3%

A szennyvízcsatorna építés 1999-ben és 2000-ben történik és az 

utak építését a csatornaépítés ütemét követve célszerű elvégezni.

A kőszórásos utak alapjai a belső forgalmat bonyolító utak alapjai
nak is megfelelnek. A belső forgalmú utak szélessége 4 m-nél nem 

kell, hogy szélesebb legyen. A belső, átmenő forgalmat is lebonyolító 

utakat pedig az előírás szerinti két sávosokra kell kiépíteni.
Az utak árát, de a tartósságát is növelik a szegélyek kiépítése, te

hát ezeket is célszerű megépíteni.
A közutak építését állami pályázatok is segítik. Ezek tehermentesí

tő utak, új településrészeket összekötő utak, feltáró utak építésénél 
meglévő lehetőségek, amit évente írnak ki a szaktárcák.

A pályázati lehetőségeket szélesítik a területfejlesztési alapnál lé
vők is.

A pályázatok -  a gyakorlat alapján mondható -  60-70% saját erő 
vállalása esetén sikeresek általában.

A város az értékesített gázvagyonért kapott tőkéjéből tud vállalkoz
ni egy ilyen útépítési programra, igénybevéve a különböző pályázatok 

nyújtotta és a szennyvízcsatorna helyreállítás utáni útépítések lehető
ségeit.

A jelenlegi árakat figyelembe véve
-  szegély 2.000 Ft/m
-  útburkolat (6 cm vtg) 2.000 Ft/m2

A csatornázott területeken: 4677 m útépítésre van szükség. (Azo
kon az utakon -  pl. Dózsa Gy. utca - ,  ahol nem létesítünk szennyvíz- 

csatornát, ott célszerű meghagyni a kőszórásos utcákat.)

A földutak olyan helyen találhatók, amelyek csatlakoznak a meg
épült és folytatás előtt álló utcákhoz. (Pl. Régész utca, Csengey utca 

kastély mögötti szakasza, Csendes utca stb.)
A kőburkolatú utak -  melyek elsősorban vízelvezetési célokat szol

gálnak -  terméskőből, vasúti betonaljakból készültek. Ezek aszfalto
zása a kőszórásos utak elkészülte után javasolt, hiszen ezek állaga 

tartósabb mint a kőszórásos utaké.

Az ipari terület és a lakópark útjainak kiépítése nonfinanszírozó mó
don készülhetnek, hiszen az eladási árak ill. állami pályázatok ezeket 
a pénzeket biztosítják.

Számítás: feltételezve azt, hogy a csatornaépítés után felhasznál
hatóak a meglévő útalapok (szint, szilárdság, minőség stb.) és a 4677 
m-t alapul véve:

Burkolat: 4677 m x 4 m x 200 Ft/m2 37,5 millió Ft

Szegély: 4677 x 2 x 2000 Ft/m 18,7 millió Ft

Kiegészítő munkák, tervezés cca. 7,8 millió Ft

Összesen: 64 m illió Ft

Első ütemben tehát a csatornák feletti utak megépítése szükséges, 
(lásd az utcajegyzéket!)

Második ütemben az összekötő utak megépítése következik. (Lásd 
az utcajegyzéket!)

Ezt követően -  szükség és lehetőség szerint -  a kőburkolatú utak 

aszfaltozása a feladat.

Burkolat: 13.0 millió Ft

Szegély: 4,7 millió Ft

Kiegészítő munkák, tervezés: 3,3 millió Ft
Összesen: 21 m illió Ft

A számított példa alapján látható, hogy a szennyvízcsatornázás 
után, 2001-ig a rendelkezésre álló fedezetből és a pályázati lehetősé

gekből a földutak teljes egészében megszüntethetőek a városunkban, 

és a kőszórásos utcák közül mintegy 3 km hosszúságban maradna ez 

az útszerkezet. A kőburkolatú utak közül is cca. 1 km hosszúságú 

aszfaltburkolattal ellátható.

Ezt az állapotot figyelembe véve 2001-re városunk útjainak

82%-a aszfaltozott,
9%-a kőburkolatú

9%-a pedig kőszórásos burkolattal ellátott lehet.
Gázvagyon értékesítése így szinten tartható (kamat + pályázat) és 

a 0-ra amortizálódó vagyonérték helyett -  az utak építésével -  va
gyongyarapodás érhető el.

Ez pedig a vagyongyarapításon túl az aszódiak közérzetét alapve
tően befolyásoló és meghatározó tevékenység lesz.

Ezek mellett az éves karbantartási tevékenység során a régi asz

faltburkolatú utak hibáit folyamatosan ki tudjuk javítani, mert a közle

kedési eszközök színvonala és a városunk megítélése ezt a tevé
kenységet megköveteli.

Bagyin József 

polgármester

U T C A  J E G Y Z É K

a  s z e n n y v iz e s é t o m a é p t é s t  k ő v e tő  ú té p íté s i m u n k á k h o z

S o rszám : N É V HO SSZÚSÁ G M EG JEG YZÉS

1. | Kender utca 215 m 4 m.széles
2. Érdy János utca 410 m 4 m.széles
3. Ősz utca 778 m 4 m.széles
4. Madách tér 423 m 4 m.széles
5. Kinizsi utca 422 m 4 m.széles
6. Lioet utca 208 m 4 m.széles
7. Mosolygó A. utca 214 m 4 m.széles
8. Csenqey utca 447 m 4 m.széles
9. Rákóczi utca 18o m 4 m.széles
1o. Hunyadi utca 4oo m 215 m 5,5m. 

187 m 4 m.
11. Bercsényi utca 35o m 4 m.széles
12. Bethlen G. utca 45o m 4 m.széles
13. 24o m 4 m.széles
14. Tél utca 15o m 4 m.széles

Ö s s z e s e  n  : 4 6 7 7  m .
=================:s:=rsss=s======:=r

il. Ü tem

S orszám : N É V HO SSZÚSÁ G M EG JEG YZÉS

1. Honvéd utca 54o m 5.5 m^zéles
2. Nyár utca 22o m 5.5 m.széles
3. Városréti utca 2o3 m 5,5 m.széles
4. Régész utca 218 m 5,5 m.széles

Ö S S Z E S E N :  1181  m
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Több éve hagyomány 
már Aszódon, hogy a 
képviselőtestület Szent 
István ünnepén Aszód 
Városáért Érdemérem
mel jutalmazza az arra ér
demes polgárokat.
Idén a városatyák válasz
tása - több jelölt közül - 
dr. Deák Andorra, a Ren
delőintézet főorvosára 

esett, aki idestova harmincöt éve került városunk
ba.

- Főorvos úr, hon nan  vezetett az út ide?
- A Somogy megyei Kötcsén születtem. Középis

kolába Székesfehérvárra jártam, de időközben té- 
bécés lettem, és az orvosok levegőváltozást java
soltak. így kerültem Pécsre, a jezsuita gimnázium
ba. A Baranya megyei székhelyen szereztem az or
vosi diplomámat is, 1956-ban. A pécsi Bőrklinikán 
kezdtem dolgozni, s 1960-ban szakvizsgát tettem a 
bőr és nemi betegségekből. Felkerültem a Duna
kanyarba, Esztergomban, majd Szentendrén dol
goztam. Innen csalt el 1963-ban Aszódra sebész 
barátom, Révész doktor.

- Mivel tudott többet adni Aszód a patinás 
Duna-parti várostól?

- Lehet, hogy sokak számára hihetetlennek 
hangzik, de én nem éreztem jól magam ott. Na
gyon értelmiségi ellenes volt a hangulat, és az or
vosok között sem volt túlságosan baráti a viszony. 
Aszódon lakást kínáltak, ami természetesen sokat 
számított a döntésemnél. Hamar kiderült, hogy itt 
mások az emberek. Egyszerűek, de barátságosak, 
tisztelettudóak. A kollégákkal is kitűnő a kapcsola
tom. Jól érzem itt magam, így az elmúlt három év
tizedben meg sem fordult a fejemben, hogy el
menjek innen. Pedig hívtak dolgozni Gödöllőre és 
Kistarcsára is.

- Nemcsak a bőrbetegségekkel bajlódókat 
gyógyítja, hanem  a fül-orr-gégészeti pana
szokkal küszködőket is.

- Szentendrén volt egy kollégám, aki elég sok
szor megkért, hogy ugorjak be helyette rendelni. 
Feketén ment a dolog, és egyszer kiszúrta a főor
vos. Szerencsére nem büntetett meg, hanem meg
kérdezte, nincs-e kedvem ebből a szakágból is ké
pesítést szereznem. Érdekelt a dolog, így három

évig gyakornokoskodtam a fővárosi Szent László 
Kórházban.

- A főorvos úrnak szokatlan rendelési ideje 
van. Sokszor nem  is fél hétkor, hanem  már 
hat órakor kezd. Sokan örülnek ennek, m i
vel nem  kell szabadságot kivenniük a m un
kahelyükről.

- A rendelési időm azért alakult így, mert sokat 
helyettesítek. Itt fél egykor végzek, aztán buszra 
szállók, és oda utazom, ahová hívnak. A mai napig 
sem érzem fáradságnak, szeretek gyógyítani.

- A munkája m ellett van m ég egy hobbija, a 
kom olyzene. Játszik is valam ilyen hangsze
ren?

- Igen, zongorázom. A zenével egyébként már 
gyermekkoromban barátságot kötöttem, mivel ak
koriban sokat betegeskedtem. A komolyzenével si
került hasznosan eltöltenem a betegség adta plusz 
szabadidőt. Sajnos nem vagyok valami nagy tehet
ség. Közönség előtt nem is szoktam játszani. Meg
elégszem annyival, hogy a barátaimmal megtanu
lunk egy-egy darabot, amit aztán magunknak előa
dunk.

- Valószínűleg sokan m egirigyelhetnék a 
lem ezgyűjtem ényét, h iszen  szám os ritkaság 
található benne. Melyik közülük a legkedve
sebb?

Való igaz, hogy nem nagyon tudok úgy elmenni 
egy hanglemezbolt előtt, hogy be ne nézzek. A 
legbecsesebb darab azonban nem hanghordozó, 
hanem egy dedikált Yehudi Menuhin kép. A dolog 
érdekessége, hogy maga a művész szólított meg 
egy zeneakadémiai koncert után. Mint utólag ki
derült, összetévesztett egy neves magyar karmes
terrel. Szerencsére volt annyi lélekjelenlétem, 
hogy egy fényképet és autogramot kérjek tőle.

- Főorvos úr, Ön néhány napja Aszód dísz
polgára. Korábban kapott valam ilyen elis
merést?

Mindennap. Számomra ugyanis az az igazi elis
merés, ha a régi betegeim újra felkeresnek. Sokan 
körzeten kívülről jönnek, és ez minden dicséret
nél beszédesebb.

R.Z.
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r^kmcia nyeíi/ű nyct/ti táboit a koMégiumban
augusztus 3-12.

zetességeinek - elsősorban a múzeumnak és a díszterem freskó
jának -  megtekintése; a gödöllői királyi kastély megismerése; a 
domonyvölgyi kirándulás, gyalogtúra, akadályverseny; a kézmű
ves munkák (vesszőfonás, bőrdíszműves munkák, rajzolás); az 
uszoda és sok-sok játék, vetélkedő.

A táborértékelő lapon a diákok 1-5-ig pontozással értékelték 
az eseményeket: külön-külön a programokat, az étkezést. Na
gyon jó osztályzatot kaptunk tőlük, de a legkifejezőbb az volt, 
hogy a “Jövőre is szeretnél visszajönni?” kérdésre az “igen-nem” 
közül az “igen”-t húzták alá, és a legszebb értékelés a búcsúzások
ban ott ragyogó mosoly, puszi, kézfogás, köszönöm és hosszan
tartó integetés volt.

A táborvezetőség tagjai nemcsak a diákoktól, de egymástól is 
nehezen tudtak elválni. Jó csapattá szerveződtünk a tíz nap alatt. 
A vezetőség tagjai voltak: a francia kéttannyelvű osztályokból di
ákjaink: Koncz Péter, Nikolényi Vera, Borsos Kinga, Szatmári Ju
dit -  nélkülük nem lett volna ilyen vidám, sikeres ez a tábor; a 
debreceni KLTE ötödéves francia nyelvtanár szakos hallgatói: 
Benye Ágnes, Kalcsó Krisztina, Orosz Enikő és Péter Katalin ELTE 
francia szakos hallgató (volt tanítványunk) -  nélkülük nem lett 
volna ilyen szeretet-meleg, tartalmas ez a tábor és végül a taná
rok: Márton Ildikó, Veszprémi Péter szakmai vezetők és Mikus 
Katalin táborvezető. A vezetőség számára -  az éjszakába nyúló 
munka mellett is -  felemelő élmény, az alkotás öröme volt ez a 
tábor: a gyermeki tudást és lelket formáltuk -  nyáron is.

Köszönöm Csobán Pálné tanárnő és Pávics Lászlóné bagi pe
dagógus képzőművész-kör vezetését

Köszönöm a kollégium minden dolgozójának igényes munká
ját. Hírünket a tanulók és szüleik nemcsak a szakmai munka 
alapján viszik szerte, hanem a tisztaság, a finom ételek, a szépen 
megterített asztal és vendégszeretet alapján is.

Megszervezzük a tábort jövőre is! Az eredmények: a nyelvta
nulás lehetősége, a táborélmény-öröme arra biztatnak, hogy ha
gyományt teremtsünk ezzel. Ha lehet, kiterjesztjük a középfokra 
és a kéttannyelvű tagozat táborainak megszervezésére is.

Középiskolánkban olyan szakmai-szellemi tőke van jelen a 
francia kétnyelvű oktatás révén, amely képes az országos ható
körű kisugárzásra. Az iskola értékei, profilja, szakmai készenléte 
alapján ezt a küldetést, hivatást is be tudja tölteni. Adni, amije 
van, olyan körben, amilyenben építeni, fejleszteni képes.

Mikus Katalin

Első alkalommal szerveztük meg Aszódon a Petőfi Sándor 
Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola Kollégiumában felső 
tagozatos tanulók számára az országos fra n cia  nyelvű tá
bort.

Az ország azon általános iskoláiba küldtük el meghívó levele
inket, amelyekben a felső tagozaton francia nyelvoktatás folyik. 
Az Országos Statisztikai Hivataltól megkért címlistából kiderült, 
hogy 192 ilyen iskola működik: 65 Budapesten, 127 pedig a kü
lönböző megyékben. Mi az utóbbiakat értesítettük. Felhívásunk
ra 28 (7-8. osztályos) tanuló jelentkezett hét megyéből: Békés, 
Fejér, Győr-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Pest és Vas megyéből.

Színes, gazdag programot állítottunk össze a táborozok számá
ra, melynek legfőbb pillére a napi 9-13 óráig tartó kiscsoportos 
nyelvtanulás volt. Az érkezés napján teszt lapok segítségével tör
tént a szintfelmérés, s a csoportok megszervezése, hogy azután 
minden gyermek a neki megfelelő szinten sikerélménytől biztat
va haladhasson, épülhessen.

A tábor szakmai vezetői: Márton Ildikó tanárnő és Veszprémi 
Péter tanár úr olyan személyiségfejlesztő nyelvi programot vá
lasztottak, amely tökéletesen megfelelt a tanulók életkorának és 
érdeklődési körének. Az ún. IMMEUBLE program -  egy lakóház 
megtervezésével, benépesítésével, életre keltésével a szókincs 
fejlesztését, különböző szituációs helyzetek és kommunikáció 
megalkotását, a legalapvetőbb beszédhelyzetek: leírás, elbeszé
lés, párbeszéd gyakorlását tette lehetővé. A program hajlítható, 
adaptálható volt mindhárom csoport nyelvi szintjéhez. A tanulás 
eredményességén túl a program értéke nevelő hatásában is tet
ten érhető. Lehetőséget teremtett az együttműködésre, a közös 
alkotás fölötti örömre, a családszeretet formálására, a viselke
déskultúra fejlesztésére.

A “szakmai bemutatón” mindegyik csoport megjelenítette - 
csodálatos, színes rajzaik, tablóik segítségével (melyek egy rajz
kiállítás képei is lehettek volna) -  saját lakóházát. Ily módon a 
bemutató az egymástól való tanuláson túl az egymásra való rá- 
csodálkozás színtere is volt.

Az esti órákban francia énektanulásra, szerepjátékok, jelene
tek megtanulására került sor. Mindezekhez jelmezek, díszletek is 
készültek. így igazi “színi előadást” tartottunk a táborzárás nap
ján másfél órában, melyre a szülőket, hozzátartozókat is meghív
tuk. Örülünk, hogy sokan jöttek el.

Természetesen nem maradhatott ki a programból Aszód neve
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Fűben, fában orvosság -  mondja a népi bölcselet. Ám a 
természet mindig tartogat kellemetlen kivételeket.

A parlagfű se nem szép, se nem jóillatú, érdekes is csak 
annyira, mint bármely más gyomnövény. Talán eme tulaj
donságait (ezek hiányát?) bosszulja meg. Rajtunk!

Borzasztóan kellemetlen, gyakran orvosi kezelést igénylő 
allergiás tünetekkel. Évről-évre nyaranta -  virágzása idején 
-  sokakat kényszerít már-már szobafogságba szállongó vi
rágpora.

Tehetünk ez ellen valamit?
Természetesen, hiszen a megelőzés -  mint az élet oly sok 

területén ha nem is végleges, de hathatós védekezés lehet. 
Tehát: TÉPJÜK KI TÖVESTŐL!!!

Az ötlet, hogy parlagfiűszedő akciót, versenyt hirdessünk, 
hetekig érlelődött. Kollégák segítségével a megvalósítás 
szinte már csak órák kérdése volt. Laukó Józsefné pillana
tok alatt elkészítette a szórólapokat, melyekat aztán lelkesen 
ragasztottunk ki a város több pontján. Gáspárné Csókás Rita 
az adminisztrációt végezte, mivel a pollen őt sem kímélte.

A gyűjtött növények átvétele augusztus 15-én, 8-14 óráig 
zajlott. Folyamatosan érkeztek a gyerekek, megrakodva né
hol hatalmas, már-már bokor méretű, vagy éppen vékonyka, 
fiatal hajtások kötegeivel. Balogh Jánosnéval, Mártonná 
Szászi Ildikóval és Nyemecz Ildikóval közösen gyakorol
hattuk az összeadás műveletét, ami, akár hiszik-akár nem, a 
hőségben, pár ezer tő magasságában nem is volt olyan könnyű 
dolog. Nem volt könnyű dolga annak a kb. 70 gyermeknek 
sem, akik lelkes szülői, nagyszülők támogatással szedték; 
kiskocsival, autóval, talicskával, motorkerékpárral, így-úgy 
hordták eme nem éppen ünnepi “csokrokat”.

Segítőkészségük és fáradozásuk jutalma Barlai Gyula és 
felesége által felajánlott sok-sok meglepetéscsomag volt. És 
persze közülük kerültek ki azok a szorgalmasak, akik a leg
többet gyűjtötték és akiket az Önkormányzat, az aszódi Vö
röskereszt, Jermi István és Adamek Lajosné jóvoltából meg
jutalmazhatunk. Köszönjük támogatásukat.

Lassan nőttek is a kazlak, s a számadatok. Egy anyuka 7 
hónapos kislánya nevében hozott egy jó  köteggel a növény
ből.

Délután 2 órakor az eredmény: 55.353 gyökeres növény, 
picike napszúrás, jó  pár vízhólyag, lehorzsolt térdek, össze
karistolt karok és elégedettség, mosoly, vidám hangulat.

Köszönjük Gyerekek!
Ti megtettétek a magatokét, most azonban a felnőtteken a 

sor. Ki-ki a saját portáját, környezetét tisztítsa meg a parlag
fűtől! Önszorgalomból, toleranciából, magunk és allergiá
ban szenvedő embertársaink érdekében.

Akciónkat -  nem titkoltan -  hagyományteremtő céllal is 
hoztuk létre, szeretnénk a jövőben évente hasonló rendezvé
nyeket lebonyolítani. Talán egy picit másként, de egy közös 
cél érdekében. Ne habozzunk: Tépjük ki tövestől!

Ny. A. E.

Parlagfűszedő-verseny eredményei

1. Bányászki Gábor 13 éves
és Babinyecz László 10 éves 8487

2. Mirkóczki Boglárka 9 éves 7622
3. Aranyos Virág 10 éves 5897
4. Zdenkó József 12 éves 5735
5. Trikkel Csaba 9 éves 4975
6. Harkai Péter 13 éves és testvérei, barátai 4860
7. Pintér Rita 9 éves és testvérei 3380
8. Szabó Zoltán és Pásztor Péter 9-10 évesek 1830
9. Deme Máté 6 éves 1731

10. Kiss Brigitta 10 éves 1676
11. Kovács Erzsébet és K. Gábor

12 éves, 5 éves 1674
12. Bacsa Imre 16 éves 1230
13. Németh Patrícia 10 éves 900
14. Bodai János 12 éves 815
15. Fekete Zsófi 10 éves 750
16. Szenoránszki Péter és Réka 10 éves 500
17. Balázs Zsuzsanna 14 éves és testvérei 476
18. Izrael Ármin és barátai 12 éves 471
19. Tukora testvérek, Kovács Judit,

Pokorádi Dávid 300
20. Kustra László 10 éves 295
21. Sütő Edit 12 éves 280
22. Mezei család 200
23. Gortva Péter 10 éves 195
24. Pásztor testvérek 7,10 évesek 195
25. Nagy Ágnes 11 éves 180
26. Ondrik Viktor 10 éves 150
27. Horváth Andrea 9 éves és barátai 150
28. Makkai Gábor 7 éves 140
29. Semsei Ildikó 10 éves és társai 135
30. Házi Sándor és barátai 9 éves 92
31. Andó Gábor 10 éves 59

gyökér
gyökér
gyökér
gyökér
gyökér
gyökér
gyökér
gyökér
gyökér
gyökér

gyökér
gyökér
gyökér
gyökér
gyökér
gyökér
gyökér
gyökér

gyökér
gyökér
gyökér
gyökér
gyökér
gyökér
gyökér
gyökér
gyökér
gyökér
gyökér
gyökér
gyökér



10 ASZÓDI

ASZÓD VÁROS 
Képviselő'-testületének 

tevékenysége 
az 1994 - 1998 közötti 

időszakban

Egy négy éves választási időszak újra eltelt városunk életében. Ebben a ciklusban a képviselő-tes
tület 65 %-a lett új képviselő és 35 %-a lett újra megválasztva.

Az összegzés, az értékelés kötelessége a képviselő-testületnek. Ezt tesszük meg az alábbiakban.

A képviseló'-testület megalakulása, fórumai

Az 1994 évi önkormányzati választások során közvetlenül, un. kislistás választással választottuk 
meg a 13 fő képviselő-testületi tagot. A polgármester úgyszintén közvetlen választással kapott meg
bízatást.

Az így megválasztott képviselő-testület 1994. december 2 1 -én  tartotta meg az ünnepi, alakuló 
ülését.

A képviselő-testület megalakította a bizottságait:
Ügyrendi Bizottság 
Pénzügyi Bizottság 
Településfejlesztési Bizottság 
Művelődési és Közoktatási Bizottság 
Népjóléti Bizottság
Lakásügyi Bizottság, majd később 1996-ban alakult meg a 
Közbeszerzési Bizottság

Az M3-as autópályadíj érdekegyeztető bizottsága 1997-ben jött létre és működteti az önkormány
zat. A bizottságok tagjainak többsége - ez az önkormányzati törvény előírása - választott képviselő. 
Mellettük a bizottságokban elsősorban szakemberek dolgoznak nem választott képviselőként, teljes 
jogú tagként.

Az 1994-es választásokon nem került be a Pest megyei közgyűlésbe aszódi érdekeltségű képviselő.
Aszód város képviselő-testület a megválasztott eredeti összetételben végezte munkáját a választási 

időszak során. A képviselők megjelenési aránya magasabb volt m int 90% a testületi üléseken. Évente
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a munkaprogramnak megfelelően 19-23 testületi ülést tartottunk, ami 3 heti gyakoriságot jelent. 
Évente több soron kívüli ülést megtartására is sor került. A bizottságok a képviselő-testületi ülések 
előtt végezték előkészítő munkájukat, kialakították a képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket, és 
véleményezték azokat.

A Népjóléti Bizottság önálló hatáskörben évente 3000-3100 döntést, határozatot hozott.
A közmeghallgatásokat évente megtartotta a képviselő-testület, ezen felül évente több alkalommal 

lakossági fórumokat tartottunk.
A folyamatos információt az Aszódi Tükör biztosította, amelyben olvashatóak az önkormányzati 

hírek. A könyvtárban pedig megtalálhatók a képviselő-testület üléseinek határozatai és előterjesztései.

Új feladatok az önkormányzat tevékenységében

Az önkormányzati törvény változása következtében megszűnt a Pénzügyi Bizottság ellenőrzési kö
telezettsége. Ennek ellenére az önkormányzati intézményi ellenőrzésekbe minden alkalommal be let
tek vonva a bizottság tagjai.

A közigazgatási tevékenység bővülése során, a meglévő országgyűlési választási körzetközponti 
feladat mellett az aszódi Polgármesteri Hivatalhoz telepítették a területi Gyámhivatalt, és a Műszaki 
Iroda tevékenysége területi építéshatósági feladattal bővült. Az előbbi tevékenységet 15, az utóbbit pe
dig 8 településen végzik a hivatal új munkatársai. Ezek a feladatok, melyek Aszódra kerültek, elisme
rik a közigazgatásban is Aszód körzetközponti szerepét. Ez az önkormányzatnak és a Polgármesteri 
Hivatal apparátusának szakmai elismerését is jelenti. Ezekhez a tevékenységekhez új helyiségeket 
kellett kialakítani, és ezzel párhuzamosan módosult a Polgármesteri Hivatal ügyrendje.

A képviselő-testület határozatai és döntései minden esetben törvényesek voltak, a folyamatos fel
ügyeleti ellenőrzés törvényességi jelzéssel nem élt a tevékenységünkkel kapcsolatban.

A Polgármesteri Hivatal munkáját az Állami Számvevőszék ellenőrzi esetenként, folyamatosan pe
dig a belső ellenőr. Az intézmények ellenőrzése a képviselő-testület által elfogadott program alapján 
folyt. Erről minden évben beszámolót készített a revizor az önkormányzat számára. A képviselő-tes
tület nem állapított meg törvénytelenséget az intézmények és a polgármesteri hivatal munkájában.

Helyzetelemzés és programkészítés

A megalakult képviselő-testület rövid idő alatt áttekintette a város költségvetését és vagyoni hely
zetét. A költségvetés megismerése után egyértelművé vált, hogy az előző költségvetési évtől meglévő 
működési hiánnyal hosszú távon számolni kell. Kiküszöbölése is csak hosszútávon lehetséges éssze
rűen. Alapvető célul három irányt határozott el a képviselő-testület:

- a meglévő intézményhálózatot fenn kívánja tartani,
- bevételeit hosszú távon növeli, ebből a célból ipari terület kialakítását (iparűzési adóbevétel növe

lés) és építési telkek kialakítását (normatív, “fejkvóta” bevétel növelés) valósítja meg, - a vagyongaz
dálkodás olyan módszereit kell megtalálni, amely az önkormányzatnál vagyonnövekedést eredmé
nyez, egyidejűleg a városban élőknek jobb ellátást tesz lehetővé.

Az önkormányzat intézményei, helyzetük és működésük

Az önkormányzatunk a legfontosabb feladatának tartotta a meglévő intézményhálózatának meg-
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tartását, működésük fejlesztését, ami az önkormányzati törvényből következően kötelező alapellátási 

feladatként jelentkezik.
A városi bölcsőde életében a gyermeklétszám csökkenése miatt csoport-megszüntetést határozott 

el a képviselő-testület. Miután megnövekedett a gyermeklétszám, a csoport visszaállítása szükségessé 
vált. Ma megnyugtatóan jó színvonalon tud dolgozni az ebben az esztendőben 40 éves városi Bölcső
de.

Mindkét óvodánk működése zavartalan. Kilenc csoporttal eleget tudnak tenni a városból érkező 
igényeknek. A két intézményben a vezetői pályázat ebben a ciklusban volt időszerű. A képviselő-tes
tület 5-5 évre nevezte ki az intézmények vezetőit.

Az általános iskolák helyzete lényegesen összetettebb, bonyolultabb. A NAT bevezetése előírta a he
lyi oktatási programok elkészítését. Időközben a városban működő két középiskola, hatosztályos gim
náziumi tagozatokat szervezett és működtet. Az 1998-99-es tanévtől az Evangélikus Petőfi Gimnázi
umban a nyolcosztályos gimnáziumi tagozat is megszervezésre került. Ezek a változások új helyzetet 
jelentenek a városi alapfokú oktatásban és ennek megfelelően kell az iskoláknak a programjaikat átala
kítaniuk.

A vezetői megbízások is ebben az önkormányzati választási ciklusban jártak le. A képviselő-testület 
a Csengey Gusztáv Általános Iskolában egy évre bízta meg az intézmény igazgatóját, a Rákóczi úti is
kola igazgatójának pedig 5 éves megbízást adott.

A költségvetési törvény akkor biztosítja a működési hiány ellentételezésének lehetőségeit, ha az 
önkormányzatunk elsősorban alapfeladatot lát el. Az állami középiskola területi feladat. Ezért a képvi
selő-testület az intézményt átadta a Pest megyei Önkormányzatnak. A gimnázium épületei városi tu 
lajdonban maradtak, erre évente 5-6 millió Ft-ot költ városunk.

A Gondozási Központ - mely ellátja az idősek klubjával kapcsolatos feladatokat - két épületben m ű
ködik és biztosit ellátást napközben a rászoruló idős embereknek. 1997 november 1-től családgondo
zói tevékenysége mellett gyermekjóléti szolgáltatás is kapcsolódik a munkájukhoz.

A képviselő-testület legnagyobb horderejű döntése volt, amikor a Művelődés Házának kialakításá
ról és megépítéséről döntött. Itt helyeztük el a városi Könyvtárat, a Zeneiskolát, és adtunk helyet az 
aszódi ifjúság számára, valamint közművelődési tevékenységre is lehetőséget nyújtanak az épületben 
lévő helyiségek.

A szabadtéri rendezvények megtartására nyújt alkalmat a rendezett udvar.
Az 1994-ben hozott állami döntésnek megfelelően megépült az Evangélikus Petőfi Gimnázium 

Aszódon. Ezzel két középiskolája és két iskolaépülete is van már Aszódon a középfokú oktatásnak.

Az egészségügyben megmaradt a már kialakult intézményszerkezet. A Rendelőintézet, a Tüdőgon
dozó Intézet és az AMEDIK Alapellátó Orvosszövetkezet háziorvosai biztosítják a járóbeteg-ellátást 

Aszódon.
Városunkban két gyógyszertár működik.
A Mentőállomás több átszervezés ellenére is jól működik településünkön. Munkatársai több olyan 

tevékenységet is elvégeznek, ami figyelemreméltóan egészíti ki tevékenységüket (egészségmegóvási 
konferencia, újraélesztő készülék anyagi fedezetének biztosítása, prevenciós munka stb.).

A GAMESZ új irodaépületbe költözhetett ebben az évben. A Kossuth L. ú t 59. alatti épület felújítá
sát az a kártalanítási összeg tette lehetővé, amit a Podmaniczky-kastélyban lévő GAMESZ irodák, m ű
helyek megszüntetéséért kapott városunk. (A kastély épületét államosított egyházi vagyonként az 
Evangélikus Egyház visszaigényelte és visszakapta.)

Most az új telephelyen a GAMESZ a műhelyeit alakítja ki. Ezzel a megoldással korszerű körülmé
nyek között végezheti városüzemeltető és intézményellátó tevékenységét.
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Az önkormányzat gazdálkodási tevékenysége

A képviselő-testület rövid- és hosszú távú gazdálkodási tevékenysége a programjából indult ki.
Rövid távon az éves költségvetéseket, hosszú távon pedig a vagyongazdálkodását kellett elkészíte

ni, hogy abból finanszírozni tudja az eltervezett fejlesztéseket, felújításokat.
Az államháztartási törvény előírja a költségvetési koncepció illetve az éves költségvetés elkészíté

sét. Ezt az ország költségvetésének elkészülte után kell az önkormányzatoknak jóváhagyniuk. A vég
legesítés előtt a helyi önkormányzati intézményekkel érdekképviseleti tárgyalásokon véglegesítettük 
városunk éves költségvetéseit.

(Grafikonokkal mutatjuk be az éves költségvetések adatait, valamint az éves költségvetésben a m ű
ködés és felhalmozás arányát. Külön grafikonok mutatják be az éves ágazatok részesedését a műkö
dési költségvetésből.)

Az adatokból nem derül ki számszerűen, hogy a működési költségvetés kiegészítéséhez pályáza
tokból 4 év alatt közel 200 millió Ft. támogatást kaptunk. (Ez az intézményeink és az önkormányzat 
pályázatainak együttes összege.)

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás biztosítja a város fejlesztési programjának elindítá
sát.

Rövidesen elkészül a város új ipari területének rendezési terve, a MÓL töltőállomás mögötti terüle
ten . Ennek megfelelően a városunk már rendelkezik 4 ha területtel, amire már konkrét befektetőkkel 
tárgyalunk. Ez a program optimális esetben 20 ha-s területre készült.

Az építési telkek kialakítása az evangélikus gimnázium mögötti területen megtörtént, közművesí
tésük megkezdődött. Itt a következő években jelentős lakásépítések valósulhatnak meg.

E két tevékenységnek a közvetett bevételei (iparűzési adó, lakossági “fejkvóta" normatív bevétele) 
biztosítják városunk gazdasági alapjainak bővülését. Terveink, számításaink szerint önfenntartóvá vá
lik Aszód mind az intézményeinek működtetésében, mind az itt élő emberek életkörülményeinek fej
lesztésében.

Közművesítés alakulása

Az előző választási ciklusban kezdődött el a gázhálózat kiépítése Aszódon. A munkák 1995-ben ké
szültek el. Ennek során több mint 1500 család kötött rá a hálózatra. Ez az aszódi háztartások 70%-t 
teszi ki. A városi intézmények pedig már mind gázfűtéssel vannak ellátva.

1997-ben fejeződött be a telefonhálózat fejlesztése városunkban. A közületi előfizetőkön túl 1591 
egyéni előfizető van Aszódon, ami a háztartások 76%-t jelenti.

A háztartások 96 %-ban van vezetékes ivóvíz. A szennyvízhálózatra csatlakozik a város minden 
intézménye és 1162 háztartás. Ez a háztartások 55 %-a.

Ennek a közműnek a továbbfejlesztésére megalakult az aszódi szennyvízcsatorna beruházó társu
lat, mely a városi hálózat teljes kiépítését fogja lebonyolítani. Az állami céltámogatást ez a program 
már elnyerte. Most a környezetvédelmi,- vízügyi,-területfejlesztési alapok pályázatai vannak folyamat
ban. A háztartások által fizetett közmű-érdekeltségi hozzájárulások az építési költségek 20 %-át fede
zik, a hiányzó részt biztosítják a pályázatok.

A szennyvíztisztító telep korszerűsítése is ebben a programban készül. Ezek a munkák várhatóan
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2000-ben készülnek el. Elkészült és működik a városi szennyvíz-tisztító telepen a szippantott szenny
vízleürítő műtárgy. így már nem a kommunális hulladéktelepre szállítják a szippantott szennyvizet. 
Az új műtárgyból a szennyvíztisztító telepre kerülő szippantott szennyvíz megtisztítva kerül a Galga 
patakba.

A vonalas közművek elkészülte után, (fűként gáz, telefon) megkezdődtek a járda helyreállítások. 
Ennek legszemléletesebb eredménye a Kossuth L. úti járdák felújítása.

A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése után, azzal párhuzamosan egy útépítési programot készített 
az önkormányzat. Ennek eredményeképpen a városunk útjainak 90%-a portalanított aszfaltút lesz.

A közvilágítás korszerűsítése folyamatban van. A finanszírozási tárgyalásoktól függően, rövidesen 
megkezdődik a munka, ami egy korszerű és energiatakarékos közvilágítási hálózatot fog eredményez
ni Aszódon.

Ennél a fejezetnél említjük meg az M-3 autópálya fizetővé tétele utáni várható problémákat a váro
sunkat átszelő 30-as főközlekedés úton. Az átkelési szakasza a Kossuth L. út, ahol napközben a város 
élete folyik. A várhatóan megduplázódó forgalom és hatása ellen az önkormányzatok folyamatosan 
tiltakoztak. Ennek hatására, valamint a probléma kezelésére megalakult helyi M-3-as önkormányzati 
bizottság javaslatait alapul véve alakult ki egy program.

Ez a program a helyi forgalom-szabályozó lépésektől kezdve, a városunkat elkerülő közút létesíté
séig tartalmaz megoldásokat.

A legmegnyugtatóbb azonban az lenne , ha az autópályát nem kellene elhagyniuk az autóknak.

A helyi gazdaság helyzete

Az Aszódra jellemző kis, mozgékony vállalkozások tovább szaporodtak az elmúlt négy évben. Ettől 
a német tulajdonú Fritz Kft helyzete tér el, ahol a fejlesztéseik eredményeképpen már közel 300 fő 
dolgozik. További üzem- és létszámfejlesztést terveznek a közeljövőben.

Az önkormányzatnak sikerült hasznosítani a volt szovjet laktanya ingatlanait, ahol egy ipari park 
kezd kialakulni.

Megállt a helyi nagyobb gazdálkodó egységek csökkenése. A városban működő termelő vállalatok 
stabilizálódtak és újra fejlődésnek indultak. Elfogytak a megüresedett telephelyek, és ez is egyik indo
ka az előzőkben már ismertetett ipari terület létesítésének.

Ezekkel is összefüggésben a munkanélküliségi ráta 5% alatti mértékűre csökkent le Aszódon.
Megépült egy korszerű üzemanyagtöltő állomás. Előkészítés alatt van egy megállapodás befekte

tőkkel , a Szabadság téren egy élelmiszer áruház létesítéséről. Ezzel a beruházással egyidőben a Sza
badság téren parkolók épülnek, és a tér díszburkolatot kap.

Nem sikerült jelentősen előrelépni a belváros rekonstrukciós munkáival. A Kossuth L. ú t 8. épüle
tének (volt könyvtár) eladása azonban a kezdő lépésnek tűnik, és reményeink szerint a tervek alapján 
folytatódik ezen a területen is a városrendezés.

Az önkormányzat a rendelkezésére álló anyagi eszközeivel törvényi és helyi rendeleti előírások ke
retei között tompította a szociális feszültségeket.

Arra nem lehet számítani, hogy ezek teljesen megszűnnek, de mérséklésüket az ország és a helyi 
gazdaság erősödése tudja biztosítani, illetve kezelhető szinten tartani.
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Társadalmi- és közélet jellemzői

A városi képviselő-testület közmeghallgatásokon, lakossági fórumokon és az Aszódi Tükör hasáb

jain keresztül tájékoztatta városunk polgárait és folytatott párbeszédet velük a mindnyájukat érintő 

fontos kérdésekben. 1996-ban megünnepeltük Aszód várossá avatásának 5 éves évfordulóját.

A társadalom fejlődésének általános iránya a civil szervezetek létét, erősödését igényli és kényszerí
ti ki. Városunkban is megfigyelhető ez a folyamat. Az elmúlt 4 évben különösen a nyugdíjas szerveze
tek aktivitása és eredményességük volt szembetűnő.

Testvérvárosi kapcsolataink tovább működnek. Erdélyben az állami középiskola, Németországban 
pedig a Zeneiskola ápolta eredményesen ezt a kapcsolatrendszert.

Aszódon működnek az Agrárkamara, a Kereskedelmi és Iparkamara , valamint a Vöröskereszt kör
zeti irodái, képviselői.

Továbbra is támogatja az önkormányzat a városi sport egyesületeit, szervezeteit. Megbízható állan
dósággal és jó színvonalon működik a Polgárőr egyesület, és szoros munkakapcsolatban dolgozik az 
aszódi Rendőrőrssel.

Ebben az évben hetedik alkalommal kerül lebonyolításra az Aszód Fesztivál. Ezt a rendezvénysoro
zatot immár hagyományos értékként könyvelhetjük el városunkban.

Petőfi szellemiségének ápolása tovább folyik Aszódon. A mostani Petőfi emlékév során rendezvé

nyekkel és egy új emlékhely kialakításával adózott városunk a költő emlékének és szellemiségének.
A város közéletében és pedagógiai munkájában hosszú időn át kiemelkedően teljesítők díszpolgári 

elismerésben és Korén István díjban részesültek a képviselő-testület döntése nyomán.

Az elmúlt évben kiadásra került a Kisváros a Galga mentén című aszódi monográfia . Ez 1944-ig 
dolgozta fel városunk életét. A könyv iránti nagy érdeklődés a lokálpatriotizmus erősödését, a könyv 
tartalma pedig az erősítését bizonyította és szolgálja.

Ezzel a rövid összegzéssel kívántuk ismertetni azt a tevékenységet, amit városunk polgárainak és a 
képviselő-testületnek az együttműködése eredményezett. Megállapítható, hogy ez a négy éves ciklus 
jól használta fel az előző évek alapjait és készítette elő a következő tennivalókat. Tanulságai és ered
ményei stabil alapjai városunk további életének és fejlődésének.

Befejezésül szeretném megismételni a négy évvel ezelőtti hasonló összefoglaló utolsó mondatát.

“Köszönetünket szeretném kifejezni azért, hogy az aszódi választópolgárok bizalmából 
ezt a munkát elvégezhettük, városunkért, Aszódért és Önökért, városunk polgáraiért. “

Aszód, 1998. augusztus 17.

BAGYIN JÓZSEF 

polgármester
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Összegzés az Aszódon 1994 - 1998. években megvalósult 
! beruházásokról, felújításokról !
i____________________________ ___________________________________________________ 1

Építési beruházások
- Evangélikus Gimnázium építése
- MÓL töltő állomás építése

Épületek felújítása
- Művelődés Háza és gondnoki lakás felújí
tása,
- Kossuth L. 59. sz. alatt GAMESZ felújított 
épületbe költözött,
- 2. sz. Ált. Iskola épülete és kerítése társa
dalmi összefogással, Csengey G. Ált. Iskola 
tetőszerkezete pályázati támogatással, Böl
csőde külső-belső épület és udvar felújítása 
részben pályázati támogatással, Szivárvány 
Óvoda tetőszigetelése, Napsugár Óvoda 
belső pvc burkolat felújítás, lapostető szige
telés, Tanuszoda belső felújítása, Gimnázi
um és Szakközépiskolában tetőszigetelés és 
külső járdák építése, Rendelőintézet fűtés 
korszerűsítése.

Utak
- Régész u. építése
- Kondoros téri út felújítása
- Temetőhöz vezető út ép.

Evangélikus Templom előtti 
tüzivíztározóhoz vezető kőszórt út
- Szennyvíztelepre kivezető kőszórt út léte
sítése

Járdák lépcsők építése
- Járdafelújítás készült a Kossuth L. utca bal 
oldalán folyamatban van a jobboldali ré
szen,
- Falujárók úti lépcső, Szontágh lépcső és 
járda, - Régész úti lépcső és járda, Béke 
kerti lépcső építése,
- Deák F. úti járda és vízelvezetés
- Járdaépítés a Városréti és Kondoros téri 
úton,
- Podmaniczky utca - Régész úti és Mély úti 
járda és korlát készítés, mellyel a fenti terü
let megközelítése megoldódott,
- Nyár utca- Régész u. összekötő,

- Korén közi feljárók és lépcsők a Csengey 
utcába,
- Miskolczi közi járda építés,
- Bethlen G. utca
- Járdapótlások történtek: Petőfi utca, Szé
chenyi, Siklaki hegy, Hunyadi, Ősz, Nyár, 
Rákóczi, Bocskai utcákban, Miskolczi köz
ben, Templom közben

Parkolók építése
- ÉMÁSZ kirendeltség előtt, Tüdőgondozó, 
AMEDIK orvosi rendelő,
- Művelődés Háza előtt

Támfalfelú j ítások
Pályázati támogatással a Csengey utcában, 
Korén közben, Szent Imre úton

Közművek
- Gázhálózat építés befejezése 1500 családi 
rákötéssel
- Önkormányzati intézmények fűtés kor
szerűsítésének befejezése
- Telefonhálózat fejlesztése 1591 egyéni 
előfizetővel
- Evangélikus Gimnázium közműveinek ki
építése (villanybővítés, szennyvízcsatorna-, 
esővízcsatorna-építés)
-  Folyékony szennyvízleürítő építése a 
szennyvíztelepen

Folyamatban (hároméves megvaló
sulással)
- Szennyvíztisztító telep építése öt önkor
mányzat részvételével célpályázattal és 
egyéb alapoktól pályázott összeggel,
- Szennyvízcsatorna építése Aszód terüle
tén

Ipari üzemek, vállalkozások letelepítésére 
alkalmas ipari terület kialakítása folyamat
ban.
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NYITVA TARTÁS
Hétfőtől-péntekig 
8-12.00, 13-16.00 
Szombat 6-10.00

Postai

nyitva tartás:
Minden hónap 

első két hétfője: 

8-17.00 óra 

a következő hétfőkön 

és keddtől péntekig: 

8-16 óra

szombat, vasárnap: 

zárva

i--------------------------------------------------------------- 1

Valami megmozdult!

| Az Aszódi FC |
ügyvezető elnöksége 

! TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSRE !
hívja a sportbarátokat.

Helyszín: A Művelődés Háza 
Időpont: 1998. szeptember 4. 

18.00 óra

i--------------------------------------------------------------- 1

A Petőfi Múzeum Igazgatósága 

köszönetét fejezi ki BARTÓK CSILLÁNAK 

nagylelkű adományáért, mellyel a múzeum 

dokumentációs gyűjteményét gyarapította.

Asztalos Tamás 
múzeumigazgató

Aszódi sikerek 
Íjászatban

Országos 3D 6P vadászverseny
1998. június 20-21. Nyíregyháza

I. Juhász Csaba -  gyerek kát.
III. Juhász Ákos -  Ifi kát.

Nemzetközi Alpen 3D vadászv erseny 
1998. július 26. Mátraszele

II. Juhász Csaba -  gyerek kát.
III. Juhász Ákos -  Ifi kát.

Országos 3D 6P vadászverseny 
1998. július 27. Mátraszele 
I. Juhász Attila -  CU kát.

III. Juhász Csaba -  gyerek kát. 
M agyarország Vadászíjász Országos Bajnoka

1998. augusztus 16. Pécel 
Juhász Csaba gyerek kát.

Juhász Attila CU felnőtt kát.
III. Juhász Ákos Ifi kát.

A L

Ü G Y E L E T

Aszód és a környező települések (Bag, Domony, 

Iklad, Galgamácsa, Váckisújfalu, Kartal, Verseg) 

részére kialakított hétvégi és ünnepi állatorvosi 

ügyelet szeptember havi beosztása az alábbiak 

szerint alakul:

szeptember 5-6.: Dr. Németh Mihály, 

Aszód, Kossuth u. 62., telefon: 06-28-400-207 

szeptember 12-13.: Dr. Soós Endre, 

Aszód, Kossuth u. 51., telefon: 06-28-400-062 

szeptember 19-20.: Dr. Szőke Zsolt, 

Aszód, Baross u. 5., telefon: 06-20-566-529 

szeptember 26-27.: Dr. Márton János, 

Galgamácsa, Kiskút u. 3., telefon: 06-30-229-420

Lapzárta:
szeptember 21-én!

Kiadó és nyomda: ARTWIND Kft. -  Gödöllő 
Nyomdai előkészítés: Gradus Stúdió -  Aszód 

Szerkeszti: a Szerkesztő Bizottság 
Felelős szerkesztő: Dr. Asztalos István 
Szerkesztőségi cim: Városi Könyvtár 

2170 Aszód, Kossuth L. u. 72. Tel.: 28/400-606
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T IS Z T E L T  Ü G Y F E L Ü N K  

É S  L E E N D Ő  Ü G Y F E L Ü N K !

Örömmel értesítjük Önöket, hogy az OTP-Garancia Biztosító Rt.
Pest Megyei Igazgatóságának már van helyi megbízottja.

Itt helyben megkötheti biztosítását, illetve bejelentheti ha káreseménye történt.

Tevékenységi kör:
✓  Új otthon Garancia lakásbiztosítás,
✓  Vállalkozók vagyonbiztosítása,
✓  Balesetbiztosítások,
✓  Életbiztosítások: • Ezüstfenyő Nyugdíjtakarékossági életbiztosítás

• Kelengye Hozománybiztosítás
• Generáció Életbiztosítás
• Szivárvány Személybiztosítás
• GB 111 Kockázati életbiztosítás

Ügyfélfogadás:
Helye: OTP Bank Aszód, Kossuth L. u. 42-46.

^  Ideje: szerda 8-15 óra_______________________________________________

Tizenhat megyében, a fővárosban -  így PCSÍ megyebeli ÍS...

h ogy  a j ö v ő  b iz to s  legyen !
• •

Tágabb lehetőségek az On szőkébb hazájában.
Az Ön szűkebb pátriája, Pest megye, az OTP Magánnyugdíjpénztárt bízta meg a területi pénztári teendők ellátásával. Nem 
áll egyedül, hiszen tizenkilenc megyéből tizenhat, továbbá a főváros is minket választott. Nyilvánvaló, hogy döntésük mö
gött alapos megfontolás áll: a megyék azt a nyugdíjpénztárt választották, amely kellően tág lehetőségeket nyújt. Érdemes 
tehát követni példájukat. Bizonyára Önnek sem közömbös, hogy nyugdíjjárulékként befizetett forintjai hogyan gyarapod
nak. Ehhez nyújt segítséget Önnek az OTP Magánnyugdíjpénztár. Hogy miért?

Sőt! A tagságból származó előnyöket Ön 
már a belépés napján élvezheti:
• ingyen kaphat egy konvertibilis Cirrus/M aestro 

bankkártyát,
• 1%-kal alacsonyabb hiteldíj mellett veheti igénybe az 

OTP Bank A-hitelét,
• negyedévente egy 200 000 forint értékű utazást és 5 

darab gépkocsinyeremény-betétkönyvet nyerhet.

Az egyik legfontosabb és
legstabilabb nyugdíjpénztár:
• hátterét az OTP Bankcsoport biztosítja,
• jelentős tapasztalatokkal rendelkezik a pénztárm űköd

tetés és befektetések területén,
• a tagdíjbefizetésekből 95% -ot ír jóvá a pénztártagok 

egyéni számláján,
• nyugdíjba m enetelkor négyféle életjáradékból 

választhatnak tagjai,
• telefonos szolgáltatásokkal áll rendelkezésre.

Ha azonban még magasabb nyugdíjat és nagyobb biztonságot szeretne, lépjen be önkéntes pénztárunkba is,
melynek 1997-es hozama 31% volt. Válassza Ön is az OTP Magánnyugdíjpénztárt és az OTO Persely Önkéntes Nyugdíjpénztárt.

OTP BANK ASZÓDI fTÓKJA, Aszód, Kossuth L. u. 42-46.
Tel.: 28 /400 -076 , fax: 400-133

(é r d e k lő d n i le h e t  az OTP B ank  434-66-88 k ö z p o n t i  szá m á n  is .)
N yitva: h é tfő tő l  c sü tö r tö k ig  7.45-15; p é n te k e n  7 .3 0 -1 2 .3 0  ó r á ig  (E b éd id ő: 12.30-13 ó r á ig )

O JD
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