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folyamatosan figyelemmel kísértem a televízió
ban az országgyűlés Januári ülésszakát. Egy
másra hányták a honatyák a sarat, s ebből az 
apolitikus egyéniség is látta, érezte, hogy 
kezdetét vette a választási csatározás. Egy 
pillanatra elgondolkodtam és eszembe jutottak 
a "régi szép idők", amikor áttörök, KISZ-esek 
ooaaztuskáitól zengett az ország: -A papa hova 
mogy? A mama hova megy? Papa, mama a Népfront
ra leszavazni megy...
I'b hétfőn délelőtt lelkes, örömteli hang har
sogta a rádióban: a választópolgárok 99,7 %-a 
szavazatával igent mondott pártunk politikájá
ra.
Nem tudom, kik hittek jobban a beígért kommu
nizmusban: a meg- vagy kiválasztottak, netán a 
voksolók? Egyet tudok: egyszerűbbnek, érthe
tőbbnek tűnt a világ, amit a sajátunknak val
lottunk, - bár ma tagadjuk, s gazdagabbnak 
hittük a jövőt, amelyről ma tudjuk, hogy nem a 
kommunizmusba vezetett, hanem a piacgazdaság 
követeléséhez, a reprivatizálódás törvénybe 
Iktatásához, a jelző nélküli köztársaság és 
demokrácia kinyilvánításához. Mesevilágban él
tünk, amit könnyű volt elfogadtatni a milliók
kal, hiszen a jogfosztottak, a javakból kizár
lak mindig megteremtik a maguk legendáját, 
vagy megteremtik számukra mások, akik tudják, 
hogy szép és nemes gondolatok elhintésével, a 
Másolás születésének Ígéretével, évezredek óta 
Igába foghatók még a gondolkodó elmék is. Vár
hat Juk-e azt, hogy most egyik napról a má- 
■lkra minden megtisztul és szép lesz? Ne áll- 
laaeuk magunkat. Nincs nagy választási léhető- 
■ágünk ma sem és nem lesz március 25-én sem. 
Mart én a profi zsarnokság és a dilettáns de
mokrácia között könnyen és szívesen választok. 
Talán mondanom sem kell, melyikre szavazok. A 
tanulatlan, ügyetlen, kapkodó demokrácia: min- 
dnn reményem. Leszríek profi tisztviselői, akik 
imm ragadhatják magukhoz a hatalmat, és lesz
ünk választott tisztségviselői, akik hűséggel 
6a okosan képviselik a népakaratot. Biztos, 
hogy az átmenet kemény lesz és sokáig tart. Ha 
inog nem zavarják hosszá menetelésünket az űjra 
hatalomért törtetők.
Peltehetik most az olvasók önmaguknak és nekem 
Iii a jogos kérdést: Mit kellene, mit lehetne 
tenni,hogy a műit ne ismétlődhessék és a kiűt- 
rn ráleljünk? Az első és legfontosabb, hogy 
végre a nép által választott országgyűlése 
legyen hazánknak, hogy olyan honatyák vitat
kozzanak és döntsenek sorsunkról, akiket m_i 
választunk és nem mások által részünkre kivá
lasztottak, s akik arra a kérdésre, hogy ki
nt képviselnek ne szavakkal, hanem okos dön- 
ásekkel, minket szolgáló határozatokkal vá
laszolják: a népet. Nem rangért, nem kétes

dicsőségért, nem a hatalomért, hanem a szolgá
latért magáért.
Nem lesz könnyű ez a választás. A döntés min
dig felelősséggel jár, s az okos döntéshez is
meretek kellenek, amelyekhez a közös eszmecse
re,az őszinte vita, egymás véleményének a meg
ismerése és tiszteletben tartása vezethet el 
valamennyiünket. Vágyunk a lelkek megbékélésé
re - hát akkor cselekedjünk, de ne megsemmisí
tő szándékkal! Ha felismertük, hogy az állam- 
pártot a bukáshoz az vezette, hogy saját párt
érdekeit a nép érdekei fölé helyezte, hogy el
hamarkodottan megszüntette a magántulajdont, 
államosította a falusi suszterájokat is, hogy 
egyértelműen reakciósnak bélyegezte a tudo
mány^ közigazgatás embereit és utcára rakott 
százezreket, - kerüljük ki a bukáshoz vezető 
szakadékot! Ne teremtsünk olyan helyzetet, 
amelyben 750 ezer embernek kelljen másodrendű 
állampolgárként, lehajtott fejjel osonnia a 
mellékutcákban! Legyünk nyitottak a befogadás
ra! Mindez könnyebb lesz, ha helyesen döntünk. 
Amikor magunkra maradunk a választóiUlkében, 
legyünk már a döntéshozatalt segítő ismeretek 
birtokában! Ugye tudjuk, hogy mintegy 30 párt 
versenyez a szavazatainkért? És azt is tudjuk, 
hogy a világpolitikát meghatározó Amerikában 
mindössze két párt az, amelyik a kormánykerék
hez közel kerülhet? «
Hányféle igazságot kínálnak nekünk? Hányféle 
államrendszert, s miféle demokráciákat Ígérnek 
számunkra? Nem a szóvirágok, nem a ködösítést 
hozó elpuffogtatott frázisok jelenthetik né
pünk, valamennyiünk számára a kivezető utat, 
csupán a jelöltek emberi magatartása, tisztes
sége, érthetően, egyértelműen megfogalmazott 
programja, mely az emberek szolgálatát vállal
ja. De választani a kínálatból önmagunknak 
kell! Nehéz napok gondjai, kilátástalannak tű
nő események sorozata nehezíti a döntésünket,.
De el nem odázhatjuk, el nem napolhatjuk, más
ra nem ruházhatjuk a felelősséget. Van példa 
előttünk. Az országgyűlés - ha nehéz vitákban 
is - de a kibontakozást, a megújulást hozó 
törvényeket alkotott. A kormány - éppen a jövő 
érdekében - népszerűtlen intézkedések soroza
tát vállalta. Értünk tették, amit tettek, 
vagy ellenünk? Meggyőződésünk, hogy a jövőn
kért .
Ezért nem maradhatunk otthon a választás nap
ján. Ha a búcsűzóknak volt és van ereje segí
teni a kibontakozást, az utca emberének, - a 
kisembernek is remélhetően - lesz ereje he
lyesen dönteni.
Sem többet, sem kevesebbet nem akartam ezzel 
az írással, mint ezt a döntést segíteni, s ol
vasóinkat a szavazófülkébe elvezetni.

Dinnyés László



2 ASZÓDI TÜK Ö R 1990. február

BEMUTATJUK KÉPVISELŐ 
JELÖLTJEINKET!

Az ASZÓDI TÜKÖR lehetőséget biztosít arra, 
hogy Aszód nagyközség lakossága megismerhesse 
a környezetünkben működő pártok. csoportok 
képviselő-Jelöltjeit, illetve bemutatkozhassa
nak független Jelöltek is.
Mivel nem kívánunk semmiféle sorrendet felál
lítani - hiszen pártatlanok kívánunk ezen a 
téren maradni - sorsolással döntöttük el a 
sorrendiséget.
Ennek alapján az alábbiakban mutatjuk be a Je
lölteket :

Kedves Olvasó!
Tisztelt Választópolgárok!

Most - ebben a pártokkal teletűzdelt világban 
- nem könnyű dolog pártajánlás, biztos háttért 
szolgáié apparátus nélkül elindulni egy vá
lasztáson - független képviselőként. Én mégis 
ezt teszem. Teszem pedig azon meggyőződésem 
alapján, hogy ebben az elkövetkezendő 2-3 év
ben, a zűrzavaros gazdasági és politikai hely
zetben nem mindegy, hogy az egyébként is 
kényszerpályára ítélt, eleve a bukás reális 
lehetőségeivel induló űj parlamentnek kik 
lesznek a tagjai. Becsületes, vagy becstelen 
szócsatákban véresre verik egymást a pártok, s 
a győztesnek sem nagyobb Jutalma, mint a vesz
tesnek: megbukik, mert ebben a gazdasági hely
zetben hiába vannak Jó gondolatai pártja, népe 
számára, nem fogja tudni azokat megvalósítani. 
Mert az emberek szívesebben emlékeznek a "bé
kés" múltra, amely nem Jelentett számukra lét
bizonytalanságot, de annak a békének isszuk 
most mi ; és az elkövetkezendő 20 évben gyer
mekeink is - a levét. Mégis, ebben a helyzet
ben is úgy érzem kell, hogy legyenek a parla
mentnek elkötelezett (tömeget képviselő) olyan 
tagjai, akik eddig is falusi emberek között 
éltek. Ismerve, megosztva azok gondjait nem 
karddal és puskával, de határozott kiállással, 
lelkiismeretűk szerint megpróbálnak becsületes 
emberek maradni, hogy a 60-on felüli pártok 
nagy csatározásai között a falusi kis ember 
számára az összhangon munkálkodjanak. Ezek ál
talánosságok, s a képviselőtől konkrét progra
mot kérnek. S ezt könnyen meg is adják a párt- 
képviseletben induló képviselők, hiszen szá
mukra a párt megfogalmazta azokat, de egy füg
getlen képviselőnek a pártprogramok erdejében 
kell programjával is hitet tenni egyik, vagy 
másik mellett, kiigazodnia a rengetegben. Ha 
lehetőség nyílna számomra, a megszavazott bi
zalommal már átgondolt, reális programmal kép
viselhetném a falvakat, azoknak gazdasági, 
egészségügyi, kulturális, vallási és nemzeti
ségi problémáit. Erre késztet paraszt múltam, 
egészségügyi működésem, az egyházi és iskolai 
ifjúság körében szerzett tapasztalataim.

"Van-e szebb hivatás, mint az új kertbe az el
ső jó magot vetni."

Ehhez kérem szíves segítségüket:

A z MDF jelöltje: dr.BECKER PÁL

A választó körzetünkben működő MDF szervezetek 
közös jelöltje dr. Becker Pál, a Közgazdaság- 
tudományi Egyetem adjunktusa, 
őt szeretnénk ezúton bemutatni.
31 éves. Hat gyermekes családban nőtt fél. A 
diploma megszerzése után meghívták az egyetem
re tanítani. Oktató munkája mellett gazdasági 
tanácsadóként dolgozik mezőgazdasági és ipari 
vállalatoknál. Soros ösztöndíjjal az Amerikai 
Egyesült Államokban, a Chicago-i Egyetemen ta
nulmányozta a világ legfejlettebb gazdaságának 
működését. 1988-ban Belgiumban a Leuveni Kato
likus Egyetemen vendégoktatóként működött. 
Mindezeket magas szintű angol nyelvtudása is 
lehetővé tette.
Doktori disszertációját 1985-ben védte meg a 
termékszerkezetek kialakításának problémáiról. 
A Katolikus Ifjúsági Mozgalom országos elnöke. 
Ez az egyesület a vallásos értékrend érvénye
sítéséért dolgozik, ökumenikus szellemben te
vékenykedik .
Jelenleg is párton-kívüli, korábban sem volt 
egyetlen pártnak tagja. Az MDF elképzelései
vel, szándékaival rokonszenvezik. E szervezet 
támogatásával indul a választásokon. Az MDF 
keretében dolgozó barátai felkérésére és a kö
zéleti emberként mögötte álló nagyon komoly 
szakértői gárda segítségére számítva vállalta 
el a képviselő-jelöltséget.
A fentiekre azért van szükség, mert a jövőben 
a parlamenti képviselő feladata a helyi ügyek 
intézésén túl nagyobbrészt országos szintű 
döntések meghozatala lesz.
Biztosak vagyunk abban, hogy jelöltünk ennek a 
feladatnak meg fog felelni. Ehhez számíthat a 
választókörzeti MDF csoportok tagjainak hely
ismeretére, tanácsaira.
Ismerve jelöltünket számíthatunk arra, hogy 
széleskörben támogatni fogják.

MDF Aszód és Környéke csoportja nevében:
Barthos Zoltánná

K e d v e s  V á la s z tó p o lg á ro k  !

Egyike vagyok azoknak, akik inkább szemlélői, 
mint szereplői az eseményeknek.
Azoknak, akik látják, hogy a régi úton nem le
het már haladni, de az új utat k e r e s n i  
kell okosan, megfontoltan, nem engedve a pil
lanatnyi helyzet által sugalmazottaknak.
Nem tudok most váteszként nyilatkozni a jövő
ről, csak azt tudom mondani, hogy felelőssé
get érzek szűkebb pátriám Aszód és a Galga-
mente sorsa, lövője iránt. Nem a pártok érdé-
kelt, hanem az ország és ezen belül e kicsi
rész érdekeit kívánom képviselni . gondját, ba-
ját felvállalni.

dr. Tóth Péter 
állatorvos

független képviselő-jelölt

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt aszódi 
szervezete dr. Tóth Péter jelölését támogatja. 
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt a bérből 
és fizetésből élők, a munkások, a hajnalban 
kelők Magyarország Pártja.
Ajánlási szelvényével támogassa a Szociálde
mokrata Párt jelöltjét.

Fischlné dr. Horváth Anna 
független képviselő-jelölt Barátság!
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Az-M SZP jelöltje: HAJDÚ ATTILA

Hajdú Attila 39 éves, nős, egy gyermeke van, 
Galgahévizen él és dolgozik családjával 
együtt.
Foglalkozása fodrász, az aszódi Ferromechani- 
kai Szövetkezet alkalmazásában áll.
A Magyar Szocialista Pártnak megalakulása óta 
tagja, Galgahévizen az alapszervezet titkára. 
Felkészültsége, rátermettsége alkalmassá teszi 
arra, hogy az MSZP jelöltként indítsa őt a vá
lasztásokon .

Mit akar a Szocialista Párt?
- Jól működő, vegyes tulajdonú gazdaságot!
- Biztonságos megélhetést a munkásoknak!
- A tömeges munkanélküliség elkerülését!
- Sikert a vállalkozónak!
- Korszerű iskolát a hazának, érvényesülést a 

tehetségnek!
- Megbecsülést a tudásnak és a tudás terjesz

tőjének !
- Emberhez méltó otthont mindenkinek!
- Szakszerű.ügyintézést, korrupciómentes hiva

talt !
- Szabad sajtót, hiteles tájékoztatást, tisz

tességes nyilvánosságot!
- Közbiztonságot, a közrend védelmét!

MSZP aszódi szervezete

Kereszténydemokrata Néppárt jelöltje:

dr. PÉTER MIHÁLY
Bagi lakos, foglalkozása jogász.
Programja a keresztény humanitás szellemében 
kialakuló független magyar államiság.

M agyar Szabadságpárti Szövetség színeiben 

dr. EÖRSSY JÁNOS indul jelöltként.

Az MSZSZ nem egy osztály, vagy társadalmi ré
teg, hanem az egyetemes magyarság pártja. Cél
ja a keresztény Európához tartozó szabad, füg
getlen államban a polgári demokrácia megvaló
sítása.

F e l h í v á s !

Az Aszód Nagyközségi Közös Tanács, a társadal
mi szervezetek és egyházközösségek közös 
összefogással méltó emléket kívánnak állítani 
az I. és II. világháború hőseinek és áldozata
inak. Az emléktáblára kerülő névsor miatt 
szükséges lenne, hogy megismerjük mindazok ne
vét, akik a fronton hősi .halált haltak, vagy 
elhurcolták őket, esetleg a község területén 
zajló események következtében vesztették éle
tüket.
Kérjük a hozzátartozókat és mindenkit, aki 
ilyen vonatkozású ismerettel rendelkezik, szí
veskedjék azt a községi Művelődési Házban már
cius 20-ig bejelenteni.
Az emléktábla felállításával történelmi múl
tunk véres, nehéz Időszakában az életüket ál- 
dozók szellemének megidézésével tiltakozunk 
minden elnyomás, minden diktatúra ellen, ezért 
bízunk abban, hogy Aszód lakossága segítsé
günkre lesz a pontos névsor összeállításában. 
Minden segítséget, információt köszönünk!

Szerkesztőség

Megalakult a Gazdakör
1990. január 26-án megalakult az ASZÓDI GAZDA
KÖR.' Első összejövetelét Ikladon tartotta, té
mája: "Háziállataink jelentősebb fertőző és 
anyagforgalmi betegségei."
A Gazdakör célja, hogy az egyre nehezedő gaz
dasági helyzetben felvilágosító, ismeretter
jesztő munkával növelje a háztáji és kisegítő 
gazdaságok hatékonyságát.
Programja nyitott, az igényekhez alkalmazkodó. 
Szeretnénk, ha munkánkba bekapcsolódnának nö
vényvédelmi, agrokémiai, állattenyésztési, 
környezetvédelmi, humán egészségügyi szakembe
rek is.
így megvalósulna a talaj- növény- állat- ember 
láncolat helyi problémaköreinek átfogó vizsgá
lata.
A hatékony - gazdálkodást elősegítő - összejö- 
yveteleinkre szeretettel várunk mindenkit. 
Programunk kialakítása folyamatban van, mely
ről az ASZÓDI TÜKÖR hasábjain, illetve plaká
tokon értesítjük az érdeklődőket.

dr. Tóth Péter

KÖZÉLETI HÍREK
H A J N Ó C Z I JÓ Z S E F  N É P F Ő IS K O L A  

V Á R H A T Ó  P R O G R A M J A

1990. február 17. 9.00 óra

Téma: Választások, válaszutak előtt. A pár
tok .

Előadó: Schlett István politológus 

Korreferátumok: a helyi pártok, mozgalmak ve

zetői

1990. március 17. 9.00 óra

Téma: Gazdasági kiútkeresés, vállalkozások

Előadó: Lengyel László közgazdász

1990. április 20. 9.00 óra 

Téma: Vallásosság, ateizmus, értékvesztés 

Előadó: Tomka Miklós vallásszociológus 

Korreferátumok: A helyi egyházak vezetői 

1990. május 19. 9-00 óra

Téma: Plurális pedagógia, plurális nevelési 
rendszer. Hogyan tovább?

Előadó: Horn Gábor tanár PDSZ szóvivő

Korreferátumok: Helyi oktatási intézmények 
képviselői

Továbbra is szeretettel várunk minden érdeklő
dőt a Petőfi Sándor Gimnázium könyvtárában 
tartandó előadásokra!
A Szervező Bizottság nevében:

Barthos Zoltánná
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Sporthírek
1990. január 27-én tartotta éves közgyűlését 
az Aszódi Sportklub.
Az elnöki beszámolóban Kiss Károly a sportkör 
1989. évi munkáját eredményesnek értékelte. 
Roob János gazdasági vezető arról számolt be, 
hogy a sportkör tevékenysége fedezte a költsé
geket .
A közgyűlés végén a sportkör új elnökséget vá
lasztott.

Elnöke: Rigó Pál

Ügyvezető elnöke: Ungi József

Tagjai: Gazsó Pál ifj.Medveczki Sándor
Huszár Mihály Molnár László
Laczik József Ondrik István
Klausmann Ferencné

Szerkesztőség

''SÁPI FERENC" kispályás labdarúgó emléktorna

Az Aszód Nagyközségi Tanács, a Költségvetési 
üzem, az I. sz. Általános Iskola és a Művelő
dési Ház szervezésében 2 napos kispályás lab
darúgó emléktorna került lebonyolításra 1990. 
január 27-28-án a közelmúltban tragikus körül
mények között elhunyt fiatal sport társ, jőba- 
rát, ismerős -SÁPI FERENC- emlékére. 16 csapat 
nevezett e nemes célú versengésre.
A torna teljes bevétele - nevezési díjak, ön
kéntes felajánlások, a büfé bevételének hasz
na - az elhunyt családjának megsegítését szol
gálta .
Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik 
részt vettek a két napos program szervezésé
ben, rendezésében, hozzájárultak anyagi támo
gatással és önként vállalt munkával a program 
sikeréhez.

- az I. sz. Általános Iskolának a helyszín 
biztosításáért (tornaterem, öltözők, fürdési 
lehetőség, fűtés,-stb.),

- a Pest megyei Sütőipari Vállalat aszódi 
üzemegységének,

- az aszódi Szociális Foglalkoztatónak - a bü
fé üzemeltetéséért,

- a Költségvetési üzemnek - a program szerve
zésében végzett segítségért,

- a Költségvetési üzem focicsapatának - a gya
korlati lebonyolításban való aktív tevékeny
ségért,

- a játékvezető bíróknak, akik a sportszerű 
vezetés mellett tiszteletdíjuk jelentős ré
szét felajánlották a családnak,"

- valamint a barátoknak, ismerősöknek, sport- 
társaknak, akik va-iamilyen formában kivették 
a részüket a torna sikeres lebonyolításában.

A versenyre nevezett c-sapatok:

Bag junior - Költségvetési üzem I. - Költség- 
vetési üzem II. - Honvéd I. - Honvéd II. - 
Honvéd sorállomány - TOTÓ - AFI - Hévizgyörk 
junior - Iklad öregfiúk - Iklad ifi - IMI MA- 
DISZ - Domony - Kartal - Kőbambi Budapest - 
Vörös Meteor Túra.

Az emléktorna győztese: Bag junior csapata

II.: Költségvetési üzem II. 
csapata

III.: Honvéd I. csapata lett

A gólkirály: Bangó József IMI MADISZ
A legjobb kapus: Huszár Zsolt Iklad ifi
A legjobb mezőnyjátékos: Turcsán István Költ

ségvetés II.

Mivel hagyományt szeretnénk e versenynek te
remteni, vándorkupa került átadásra a győztes
nek, melyet 1 évig tarthat magánál.
Minden csapat emléklapot kapott a részvétel
ért.
A díjakat, okleveleket, emléklapokat Bagyin 
József a Nagyközségi Tanács elnöke adta át, 
kiemelve a nemes verseny jelentőségét.
A Szervező Bizottság nevében:

Pardi Lászlóné

Január 28-án értékeltük az emléktorna színhe
lyén az 1989. évi kispályás labdarúgó bajnok
ságot is.

I. helyezést Iklad öregfiúk csapata,
II. helyezést Költségvetési üzem,
III. helyezést Aszód Fiúnevelő (AFI) érte el.

Az okleveleket Bagyin József tanácselnök nyúj
totta át a győzteseknek.

Pardi Lászlóné

Párbeszéd választás előtt

Te melyik pártra szavazol, egérke?
Én a macskák pártjára, egérke.
A macskák pártjára és miért?
Mert túlságosan elszaporodtak már az egerek 
és felzabálják előlem a sajtot.

Rácz J. Zoltán

b e s z é lik
Bizonyára sokan emlékeznek még "BESZÉLIK"című 
rovatunkra, avagy más néven: Hogyan haragítsuk 
magunkra ismerőseinket, barátainkat?

Folytatjuk....

B e s z é l i k ,  hogy NAGYÜZEMÜNK, mely tavaly 
még vezetői prémiumként 1.700.000 forinttal 
jutalmazta vezetőit (Ki jutalmazta?), most 
bajban van: fizetésképtelen, szanálás előtt 
áll, stb.
Következő számunkban szeretnénk megcáfolni a 
híreszteléseket, ehhez azonban természetesen 
hiteles információ szükséges. Erre ezúton hív
juk fel az illetékesek figyelmét.
További kérdésünk: Lesz-e prémium az idén?

Szerk.
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OLVASÓINK ÍRJÁK 
Ki viseli a felelősséget?
1V09. októberének közepén - talán egy vasárna
pi napon - az ABC áruházzal szembeni gyalogát- 
kolön este negyed kilenc táján elgázolták Fü- 
lllp Gábor Aszód, Baross téri lakost. E sorok 
írója a baleset utáni percekben haladt el a 
helyszín mellett. Miután világossá vált, hogy 
nagítségre már nincs szükség, továbbhajtott, 
így a baleset körülményeiről semmilyen közvet
len információja nincs. Azóta már Fülöp Gábor 
In Itthon van, remélhetőleg ismét egészséges, 
így valami azonban föltűnt: azon az estén a 
yologátkelőhelynél nem égtek a közvilágítási 
Ampák. De nem csak azon az estén, hanem azóta 

euyszer sem, amikor e sorok írója arra járt! 
I’udig jogszabály írja elő, hogy az úgynevezett 
zebrákat meg kell világítani, mégpedig feltű
nően más színű világítótestekkel. Kérdésem 
csak az: Ki viseli a felelősséget, ha holnap, 
vagy holnapután ismét baleset lesz a fentebb 
navezett helyen? Ugyanis szinte lehetetlen 
óazrev enni a sötét ruhát viselő gyalogost, 
mert teljesen beleolvad a ruha színe az asz
falt színébe. Ha ismét baleset lesz, kit kell 
a vádlottak padjára ültetni a gépkocsivezető 
mailé? A tanács múszakisát? Esetleg az érte is 
felelős tanácselnököt? Vagy talán a mulasztást 
elkövető ÉMÁSZ dolgozó(ka)t?
Szeretném, ha nem kellene ezen töprengenem. 
Legyen világosság a zebrákon is!

Hónig Antal

Ö t  „ w
Üt nap ISZTAMBULBAN - autóbusszal a szultánok 
földjére
1990-ben is folytatódnak a közkedvelt isztam
buli bevásárló autóbuszos tárák!

Útvonal: Aszód - Tompa - Belgrád - Szófia - 
Kadikule - Rodostó - Isztambul - 
Aszód

Vízum: Egyénileg (850,- Ft/fő, gyermeknek
is, fénykép nem kell)

Program: Útközben Rodostóban a Rákóczi ház 
megtekintése,
Isztambulban: KÉK MECSET, HIPP0DR0M, 
YEREBATA S7.ERÁJ megtekintése, 
rövid hajóét Ázsiában (Kadiköy), egy 
extra bevásárló központ megtekintése 
(Átaköy), autóbusszal a Boszporusz 
hídon át Ázsiába, TV toronyból esti 
panoráma.

Elhelyezés: 2-3 ágyas, zuhanyzós szállodai
szobákban a centrumban, félpanziós 
0 X1át ássál

Részvételi díj: 130 MD + 2.500,- Ft/fő 

Indulás: Minden hónapban

Jelentkezés: SZEMÉLYESEN, AZ ISZTAMBULI UTAK 
SPECIALISTÁJÁNÁL 
Aszód, Kossuth L. u. 58.
Telefon: 115

Minden útnál sorsolás! Egy utas visszakapja a 
részvételi díj forint részét!

Első Indulás: 1990. március 31*
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B A B I M Y E C Z N É  BATTA ERZ SÉBET 
(Aszód, D eá k F. u. 19.)
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I sze mélyében.

i
Kös z ö n j ü k  a b i z a l m á t  és ő s z intén rem éljük , 
hogy ú j s á g u n k  a t o v á b b i a k b a n  is eln y e r i  t e t 
szését .

ASZ ÓDI TÜKÖR s z e r k e s z t ő s é g e

Figyelem!

a a a a a

PIH E N JEN  A  NAPFÉNYES A D R IÁ N

Kilenc nap az olasz tengerpart legkedveltebb 
üdülőhelyén RIMINI-ben!

Indulás: 1990. junius

Útvonal: Aszód - Budapest - RábafUzes - Graz - 
Klagenfurt - Villach - Tarvisio 
Udine - Venesia - Ravenna - Rimini - 
Aszód (1000 km)

Utazás: Légkondicionált luxus autóbusszal - 
folyamatos utazás

Vízum: nem kell!

Ellátás: 7 nap teljes ellátás (reggeli + ebéd+ 
vacsora

Elhelyezés: 2-3 ágyas zuhanyzós, egyszerűen 
berendezett szállodai szobákban

"Könyvet Romániának" megjelöléssel könyvado 
mányokat lehet küldeni az alábbi címekre:

1. Magyar Kulturális Kamara 
(1035 Budapest, Miklós tér 1.)

2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
(1093 Budapest, Közraktár u. 1.)

3. Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
(1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 52.)

Program: egyik nap félnapos kirándulás SAN
MARINO-ba, hazafelé városnézés 
VELENCÉBEN

Szolgáltatás: 1 fő idegenvezető 

Részvételi díj: 14.750.- Ft/fő + 25 DM 

Költőpénz: 3.200;- Ft/fő (gyermekeknek is!) 

Kedvezmény: 3-8 éves korig 20 %

A. Könyvért Vállalat Raktára 
(1097 Budapest, Kén u. 3.)

A Magyar Posta magánszemélyektől 1990. február 
28-ig díjmentesen veszi fel a küldeményeket.

Szerk.

Hirdessen az, / i s -

FElfldá-dm;
ASZOD MŰVELŐDÉSI HÁZ

-  ben!

Jelentkezés: CSAK SZEMÉLYESEN 1990. április 
1-ig
2170 Aszód, Kossuth L. u. 58. 
Telefon: 115

Megjegyzés: Utas balesetbiztosítás egyénileg 
köthető az ÁB és a HUNGÁRI BIZT0- 
SÍTÓ-nál

1990-BEN CSAK EGYSZER!

GONDTALAN UTAZÁS, GONDTALAN PIHENÉS = JÓ KÖZ
ÉRZET!
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ASZÓD KÁBEL TV

SUPER KY, MTV, TV-5, ECS 1, AST- 
RA műholdak műsorait ajánljuk. 
Költségei: 3.000;-Ft hálózatfej
lesztés + havi 200;-Ft használa
ti díj. Igénybejelentés továbbra 
is a Művelődési Házban személye
sen, telefonon, vagy írásban. 
Felhívjuk az igénylők figyelmét, 
hogy a kábel TV-vel kapcsolatos 
tájékoztatást 1990. február.16- 
án (pénteken) du. 17.30 órakor 
tartjuk a Művelődési Ház emeleti 
nagytermében.

Sz.T. Stúdióvezető
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T is z te lt  M egbízó ink!

Látogassa a  Pelöfi Múzeumot

Állandó kiállítás: GALGA MENTE 
(régészet, történelem, néprajz, 
irodalomtörténet)
Nyitvatartás: hétfő kivételével 
naponta 9-17 óra között. 
Belépődíj: 5,- Ft, nyugdíjasok
nak: 2,50,- Ft, gyermekeknek, 
diákoknak, sorkatonáknak ingye
nes .

E havi ajánlatunk:
Asztalos István: Petőfi aszódi 
iskolája (á: 29,- Ft)
A múzeumban a Galga mentét be
mutató útikönyvek, régészeti, 
néprajzi, helytörténeti, stb. 
kiadványok kaphatók.Egyes köny
vek 50 55—os kedvezményes áron 
vásárolhatók ( amíg a készlet 
tart)

ASZÓDI ANYAKÖNYVI HÍREK

AZ 1990. évben iá készséggel ál
lunk a CSALÁDI ESEMÉNYEK megren
dezéséhez és lebonyolításához. 
Megbízásunk alapján kultúrális 
és humánus szolgáltatásukon túl, 
egyéb, a családi eseményekhez 
kapcsolódó igényeik teljesítésé
vel is rendelkezésükre állunk. 
Intézetünk a Galga mente telepü
léseiben tíz éve biztosítja a 
házasságkötések, gyermekköszöntő 
névadó ünnepségek, valamint a 
gyászszertartások megrendezését. 
Székhelyünkön kívül tájékozta
tást és felvilágosítást adnak a 
települések anyakönyvvezetői is. 
Kérjük fordulón hozzánk bizalom
mal! Családi Intézet 2170 Aszód, 
Szabadság tér 9. Telefon: Aszód 
28.

35.

A Művelődési Ház közérdekű kiadványa 
II. évfolyam 2. szám

Megjelenik havonként 
Ára 6,- Ft

Felelős kiadd:
Bagyin Oózsef tanácselnök 

Felelős szerkesztő:
Dinnyés László igazgató 

Engedélyszám: III/PHF/207/P/19B9. 
Cím:

Művelődési Ház
Aszód, Pf. 9. Kossuth Lajos u. 72. 

Készült
az Ipari Műszergyár Sokszorosítójában 

400 példányban 
Felelős vezető: Németh Lajos 

IMI R0TA 1492.

Házasságot kötött:

Szatmári Mihály és Nagy Mária 
Virganc Mihály és Bolbás Edina 
Gergely Lajos és Varga Afiikó

Született:

Barta Zsuzsanna Aszód, Falujárók 
útja 20.
Kovác's Krisztián Aszód, Baross 
tér 4.
Szabó Roland Aszód, FFalujárók 
útja 5/13.
Kékesi Hajnalka Iklad, Szabadság 
út 37/a .

HIRDETÉSEK
K M E T Y LÁSZLÓ ki siparos nagy 
kapacitással vállal magánszemé
lyektől, közületektől szobafes
tő, mázoló, tapétázó munkát. 
Aszód, Rákóczi út 32. Telefon: 
436

* *

Továbbra is szeretettel várom 
tisztelt vevőimet.

"KLÁRA BUTIK"
Aszód, Kossuth L. út 58.

Telefon: 115

* *

Szakmunkás képesítést nyújtó in
tenzív tanfolyamok indulnak meg
felelő létszámú jelentkezés ese
tén az alábbi szakmákban: 
szakács - (1 éves) 
vendéglátóipari üzletvezetői -(1 
vagy 1,5 éves) 
kazánfűtő (3 hónapos) 
Jelentkezés: a Művelődési Házban 
Aszód, Kossuth L. út 72.

FELVÉTELT HÍRDETÜNK

német, angol, orosz kezdő és ha
ladó nyelvtanfolyamra. Jelentke
zés: a Művelődési Házban szemé
lyesen, telefonon, vagy Írásban.

Művelődési Ház 
nyitvatartási rendje

Hétfőtől péntekig:

9,00 - 12,00 óra 

14,00 - 19,00 óra

Szombaton:

csak rendezvény esetén 

Vasárnap: szünnap

K E R E S S Ü K

A Művelődési Ház keresi 1 db. 
vadonatúj szemetes kukáját, mely 
február 2-án délelőtt lett ki
rakva a ház elé és nem élt meg 
még 6 órát sem, mert ellopták. 
Ha esetleg látta valaki, kérjük 
jelezze felénk. Sajnos ez nem 
vicc!

***»*******#***#*##**##»

HIRDETÉS

E L A D Ó

konyhabútor, szobabútor, heve- 
rők, asztalok, székek, hűtőszek
rény, favázas, körfűrész 380 V, 
faeszterga és gyalugép 
Érdeklődni lehet: hétköznap este 
6.00 óra után, illetve szombat, 
vasárnap

K i s s  Károly 
Aszód, Vörösmarty út 1/a. 

Telefon: 424

Másodállást vállalnánk (2 nő) 
bármilyen otthon végezhető mun
katerületen. Ajánlást az ASZÓDI 
TÜKÖR szerkesztőségébe kérjük 
leadni.
Jelige: "Vállalkozók"

Az Ipari MOszergyár Sokszorosí
tója vállalja közületek és ma
gánszemélyek részére:
- nyomtatványok készítését ügy

viteli nyomtatványok, gyárt
mányismertetők, plakátok, név
kártyák, meghívók, oklevelek,

- fénymásolatok készítését ok
iratokról , könyvekről és pa
uszról .

Érdeklődni lehet: 
Telefonon: Aszód 60, 303-as mel

léken
Személyesen: Aszód, Hatvani út

1 . sz.(fényképész 
üzlet)


