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... Hogy soha ne
Május 27-én került felavatásra a Szabadság 
téren a II. világháborúban elesett, elhur
colt, a háború következtében elhunyt kato

nák, polgári személyek emlékére készített 

emlékmű.

Az evangélikus, katolikus és izraelita 
egyház képviselői a vallási közösségek 
tagjainak, az elhunytak hozzátartozóinak, 
ismerőseinek, Aszód nagyközség lakóinak 
részvétele mellett - méltó módon emlékez
tek meg a háború okozta pusztítás követ
kezményeiről, az ártatlanul elhurcoltak- 
ról, az elesettekről, az árván maradt csa
ládokról.

Nagy viták előzték meg az emlékmű felállí
tását. Szükség van-e rá egyáltalán? Ebben 
a szűkös gazdasági helyzetben éppen ez 
kellett nekünk?

Számomra az ünnepségen vált egyértelművé, 
hogy szükség van erre az emlékműre, hogy 
örökre emlékezhessünk áldozatainkra, hogy 
soha többet ne kerülhessen sor ilyen ször

nyű eseményre.

legyen háború!
Amikor láttam a könnyes arcokat, a megem
lékezés számtalan virágát, a bottal is 
menni alig tudó nénikét, amikor lerakta 

kis virágcsokrát az emlékmű talapzatára, 

még jobban megértettem mindezt.

Talán szép volt a Niké szobor, de valahogy 
mégis idegen.

Sokaknak fájt a szíve a régi emlékműért. 
Mégis jó, hogy nem az került vissza, hanem 
ez, ami régi is, új is egyszerre.
Ezt biztosan magáénak érzi a község. 
Igyekszünk a hiányosságokat is pótolni, a 
lemaradt nevek hamarosan felkerülnek az 
emléktáblára. Hiszen az volt a cél, hogy 
minden aszódi áldozat meg legyen örökítve 
egy helyen.

Az ünnepség lezajlott május 27-én. De azó
ta is, ahányszor arra jártam, mindig lát
tam valakit, aki nézte az emlékművet, vagy 
virágot rakott a talapzatára.
Biztos vagyok abban, hogy a virágok soha 
nem fognak rajta elhervadni.

Pardi Lászlóné

G A L G A  M E N T I

A Podmaniczky-kastély dísztermében 
május 27-én délután négy órára már 
minden szék gazdára talált. Jöt
tek a népviseletbe öltözött asszo

nyok Kartalról, Bagról, Hévízgyörkről, Domonyból, Túráról. 
Külön autóbusz hozta a vácszentlászlóiak és valkóiak népes 
csoportját.

A községek tanácselnökei közül is sokan eljöttek, hogy ré
szesei legyenek a Calga Menti Népművészeti Találkozó Éneklő 
daloskönyv címmel rendezett megnyitó ünnepségének. Itt volt 
Oberczán József, a Pest Megyei Tanács művelődési osztályá
nak vezetője, Dr. Végh Károly, a Pest Megyei Művelődési 
Központ igazgatója, s mindazok, akik adatközlőként segítet
ték az Aszódi Petőfi Múzeum, a PMKK, az Ácsa Nagyközségi 
Közös Tanács, a Gödöllői Petőfi Művelődési Központ és a Gö
döllő Városi Múzeum anyagi támogatásával kiadott Galga Men
ti Népdalok című daloskönyv megjelentetését.

Bagyin József, az Aszódi Nagyközségi Közös Tanács elnöke 
üdvözölte a megjelenteket. 1964-ben Aszódon született a
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népművészeti találkozók szervezésének a gondolata, - mondta 
bevezetőjében - majd a közigazgatás és a különböző terület
átszervezések következtében ezt a feladatot Gödöllő vállal
ta magára, s most, amikor minden mozgásban, változásban 
van, ismét az aszódiakra került a sor.

A tanácselnök köszönetét mondott a szervezőknek és azoknak 
a községi tanácsoknak - Hévízgyörk, Túra, Kartal, Galgamá- 
csa -, amelyek egy-egy rendezvény házigazdái lesznek a kö
vetkező vasárnapokon.

A Rózsát ültettem a gyalogúira daloskönyv címadó dalát Be
nedek Krisztina énekelte, majd ezt követően Olsvai Imre 
népzenekutató méltatta Maczkó Mária - Rónai Lajos munkáját, 
akik a könyv dalanyagát gyűjtötték, válogatták, a kötetet 
összeállították és közzétették. A kiadvány borítóját Molnár 
József grafikus tervezte, s munkájában felhasználta Reis- 
mann Mariann fotóművésznek az 1950-es években a híres gal- 
gahévízi "Ötösfogatról" készített fényképét. A kötet kép
anyagát - jó ízléssel és hozzáértéssel - Kincses Károly mu
zeológus válogatta.
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Olsvai Imre szeretettel szólt a Galga vidék népdalkincsé
ről, az itt élő emberek hagyományőrzéséről: a betlehemezés- 
ről, a húsvétolásról, a májusfa-állításról, a pünkösdölés- 
ről, a lakodalomról, s a még mindig élő gazdag és színes 
népviseletről.

A hagyományőrzés, az értékek ápolása, tovább éltetése, min
dennapi kultúrába való beépítése ezen a tájon közügy. Igaz, 
csak valamikor a negyvenes évek második felében - tehát 
elég későn - fedezték fel a néprajzosok a fővárostól alig 
50 kilométerre lévő vidék kincsesbányáját, de akkor száj
ról szájra járt a hír: menjetek Bagra, Hévízgyörkre, Galga- 
hévízre, Túrára, Galgamácsára és csodát láttok! Jött-Muha- 
ray Elemér, Volly István, Bállá Péter, Borsai Ilonka, Mar
tin György, Tímár Sándor, Pesovár Ernő és sokan mások. Ki 
táncot gyűjtött, ki népdalokat, ki pedig gyerekjátékokat. A 
községek népe is felfedezte, hogy a hagyományok őrzésével, 
ápolásával emberi tisztességüket, családi fészkük melegét, 
az egymáshoz tartozás érzését erősítik, ezért hagyományoz
ták a dalokat, táncokat, játékokat, meséket, mondókákat 
apáról fiúra, és ezért tart napjainkban is ez a folyamat.

És amikor már úgy tűnt, befejeződik a rendezvény, megjelent 
a teremben a bagi Tarishyás együttes, és kíséretükkel Bene
dek Krisztina elénekelt három Galga menti népdalt. Pontosan 
úgy, ahogyan a nagyanyja vagy a dédnagyanyja énekelte évti
zedekkel ezelőtt a főutcán: Hévízgyörki zölderdőben szület
tem... - tisztán, hűséggel, nem a produkció kedvéért.

Fercsik Mihály
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Június 10-én 16.00 órától 

T Ú R A
Népművészeti kiállítás a Művelődési 

Házban

A beérkezett pályamunkák értékelése, 
eredményhirdetés

Népművelők baráti találkozója

Igaz, megváltoztak a körülmények. A régi falu átalakult, s 
ezzel együtt megszűntek a nagy együttlétek alkalmai: a fo
tó, a kukorica- és tollfosztás, a vasárnap délutáni főutcái 
séták, a gyereklagzik, de ahol a falu értelmisége - pedagó
gusok, népművelők - segítettek, ott új alkalmai születtek 
az együttlétnek.

Az ünnepi összejövetel második részében megelevenedett a 
daloskönyv. A hévízgyörki Bankó Gáborné nyitotta a sort, és 
őt követték a többiek: a bagi özv. Tóth Sándorné, a kartali 
Magyar Andrásné, a domonyi Bohunka Jánosné, a galgahévízi 
Bata Jánosné. A nagy öregeknek tapsolt a közönség.

Június 17-én 16.00 órától 
K A R T A L

Népdalkörök találkozója

Június 24-én 16.00 órától 
G A L G A M Á C S A

Szent Iván-napi tűzugrás 

Gálaműsor
A Falumúzeum névadó ünnepsége

Valamennyi programra nagyon sok szeretettel 
várjuk az érdeklődőket.

VITÁK
(ASZÓ DIAK, D O M O N Y IA K , IK LA D IA K  A  KÖZEL LÁTÁSRÓL)

A Magyar Demokrata Fórum Aszód és Környéke Csoportja felmé
rést készített a nagyközség közellátásáról, amelyet három 
folytatásban közöltünk.
ígéretünknek megfelelően most a felvetett kérdésekre adott 
válaszokat, észrevételeket tesszük közzé.

Elsőként a Nagyközségi Közös Tanács elnökének levelét is
mertetjük:

"Az MDF Aszódi Csoportja által végzett felmérés egy nagy 
terjedelmű, jószándékú munka. Szinte teljes mértékben 
visszaigazolja azt az 1987-es ' felmérést, mely kérdőíves 
módszerrel készült az aszódi közellátásról.
Egyetlen helyen különbözik mindössze a két felmérés. Az 
1987-es nem fogalmazza meg intézmények, vállalatok megszün
tetését, sőt azok fejlesztését, munkahelyek számának bőví
tését szorgalmazza.
A közellátás MDF által vizsgált terjedelme túlmutat a szű
kén értelmezett közellátás fogalmán. A tágabban értelmezett 
közellátás néhány fontos elemével viszont nem foglalkozik a 
felmérés. Nem foglalkozik az egészségügy alap- és középfokú 
ellátás problémáival, a szociálpolitika helyi aktualitásai
val, az oktatás, közművelődés, a sport ideértelmezhető ele
meivel. A kommunális infrastruktúra egy-egy eleme érintőle
gesen kerül megemlítésre a tanulmányban.
A két felmérés azonos elemei is egy fejlesztési programot 
fogalmaznak meg valójában. Ez a program - érzésem szerint - 
még 2000-ben sem fog maradéktalanul teljesülni. A program 
már megfogalmazódott, s megvalósulása már megkezdődött. 
Például:
- a 48-as szobor mögött rövidesen megindul az OTP építkezé
se,

- áruház építése van előkészületben - magánkereskedők vál
lalkozásaként - az Aszód, Kossuth L. u. 3.sz. alatti épü
let helyén,

- gyógyszertár-bővítés Aszódon, a meglévő mellett,
- IBUSZ-kirendeltség Aszódon,
- domonyi bekötőút szélesítése
- autóparkolók építése Aszódon,
- a megüresedő szovjet laktanya hasznosítása, itt munkahe
lyek létesítése.

Á település tanácsának legfontosabb kötelessége a lakosság 
életkörülményeinek folyamatos fejlesztése. Ezt szolgálják a 
különböző indíttatású - hivatalos illetve "nem hivatalos" -

felmérések is. A lakosság legszélesebb köreiből szerzett
információból összeállított program és annak megvalósítása 
az itt élők érdekeit szolgálja. Az anyagi lehetőségek hatá
ráig, mert mindenben - a közellátásban is - ez az első a 
feltételek között. Bagyin József tanácselnök."

Az Aszód Nagyközségi Közös Tanács V.B. Építőipari Költség
vetési Üzem igazgatójának levele:

"Tisztelt Szerkesztő Úr!
A Művelődési Ház közérdekű kiadványának II. évfolyam 5. 
számát böngészve rábukkantam a második oldalon "Egyéb véle
mények" között (17. pont) a Honvéd presszó és a Költségve
tési Üzem felszámolását indítványozó véleményre.
A Szerkesztő Úr a kiadvány ez oldalán a kérdésre való vá
laszok közlését ígérte meg, amelyet már a közismert kor
rektségét ismerve, az üzemi kollektíva részéről és érdeké
ben szeretném igénybe venni.
A Honvéd presszó jövőjéhez való ragaszkodás nem az üzem ér
dekeltségi szférájába tartozik, az a település vezető tes
tületének, az üzemeltetőnek, és talán nem utolsó sorban a 
tulajdonosnak közös feladata, hogy a lakossági igényeknek 
megfelelően határozzon jövőjéről.
A Költségvetési Üzem - felszámolásának kezdeményezése már 
"testközelből" érint(het) bennünket, az üzem 130 dolgozó
ját, továbbá Alapító Tanácsunkat, közvetlenül a közös tele
pülés egész lakosságát, annak infrastruktúráját.
A kérdésnek ilyen stílusban és határozottságban való felve
tése - bárhonnan is származik - tájékozatlanságra utal. 
Először is: az üzem nem költségvetési szerv, hanem önálló 
gazdálkodó szervezet, s e tevékenységéből tartja fenn önma
gát, s hozzájárul dolgozóinak megélhetéséhez.
Másodszor: mik azok az indokok, amelyek szükségessé teszik 
(tennék) az üzem felszámolását?
Harmadszor: az üzem felszámolása esetén ki, vagy kik végzik 
majd el azokat a feladatokat (ingatlankezelés, lakossági és 
közületi hulladékgyűjtés, kezelés, tanácsi és egyéb beruhá
zások olcsó kivitelezése stb.), amelyet most az üzem végez? 
Negyedszer: ha Alapítónk elégedett az üzem tevékenységével, 
akkor kiknek lehet érdeke az üzem felszámolása?
Hadd idézzem egy tanulmányból származó megállapításokat:
"A vizsgálat tapasztalatai egyértelműen azt bizonyítják, 
hogy a költségvetési üzemek szerteágazó kapcsolataikkal
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rendelkező jelentős szervezetek, melyek részben a társadal
mi közhangulatra gyakorolt befolyásuk alqpján a magyar gaz
daság működését szolgáló alapvető, speciális feladatokat 
látnak el."
"Az üzemek legalapvetőbb célja - bár működési területeik 
jelentősen változtak - a fennmaradás. Az erre irányuló tö
rekvés - mert társadalmi funkciót hordoz - felülről támoga
tásra talál az alapvető szolgáltatások zavartalan viteléhez 
szükséges mértékig."
Egy konzultációs előadásból:
"... akkor az önkormányzat nyugodt lélekkel lehúzhatja a 
rolót, mégpedig a következők miatt:
- mert ha ez a szervezet felbomlik, akkor az önkormányzat
nak a felelőssége megáll, hogy ezt a tevékenységet vala
hogy el kell látnia."
miből és kivel, vagy újra kell teremteni az egészet.

Az üzem felszámolására napjainkban semmilyen alapvető és 
elfogadható indok nincs. A településszolgáltatásban eltöl
tött huszonkettő esztendő alatt bebizonyította életképessé
gét. Aszódon nem lehet megtenni egyetlenegy lépést sem,ahol 
ne találkoznánk az üzem alkotásaival, röviden hadd soroljam

- Rendelőintézet
- Tüdőgondozó
- Falujárók útja 48 lakás
- Orvosi lakások 

Domony, Iklad társközségek:
- Általános iskola
- Tornaterem
- "CS" lakások

és még sorolhatnám Kartal-Tura-Vác-Hatvan községekben il
letve városokban végzett munkákat is.

Pedagógus lakások 
Régész úti 24 lakás 
Művelődési Ház 
Gimnázium - tanuszoda

Pedagógus lakások 
Pedagógus lakások 
Ikladi óvoda

Gazdálkodásunkhoz szükséges pénzügyi feltételeink biztosí
tottak, 27 h forgóalapunk ennek egyik garanciája.
Dolgozóink éves keresete eléri a 94 ezer forintot, szociá
lis ellátottságunk megfelelő. Lakásépítési, lakásvásárlási 
támogatást a rászorulók minden indokolt esetben kaptak, a 
községi gyermek- és oktatási intézményeknek téritésnélküli 
segítséget tudtunk adni, támogattuk a Petőfi Múzeumot, a 
TÜRI-t, a Sportkört, a Domonyi Szociális Otthont s másokat. 
Az üzem felszámolásának gondolata ma nem aktuális. Aktuális 
lehetett az 1980. évi veszteséges gazdálkodáskor, amikor az 
üzemnek 15 millió forint pénzügyi rendezetlensége volt. 
Felszámolni most az üzemet, amikor Aszód-Domony-Iklad és a 
környékbeli községek lakóinak munkát tud és továbbra is fog 
biztosítani - szerintem egy felelőtlen gondolkodás, sajnos 
ennek indítékait nem ismerem.
Üzemünk nem megszűnni, hanem átalakulni fog. Az átalakulási 
koncepciónkról szívesen váltunk szót bármely társadalmi, 
politikai szervezettel, annak hitelességének megismerése 
céljából. #
Tisztelt Szerkesztő Úr!
Sajnálattal kell közölnöm Önnel, hogy a TÜKÖR-ben, üzemünk 
felszámolásával kapcsolatos vélemény közzététele a kollek
tívánk részéről felháborodást váltott ki, a publikációt ve
zetésünk az üzem belső rendjének megbontása ellen irányuló 
törekvésnek tekinti, melyet személy szerint is elítélek. 
Tisztelettel: Dicse János igazgató"

Szerkesztőségi megjegyzés: Helyes lenne, ha a "felmérést" 
készítők az észrevételek alapján részletesebben kifejtenék 
egy-egy megállapításukat.

HELYESBÍTÉS
1990. májusi számunkban "Még mindig veszélyes a hulladék" 
címmel közöltünk írást a veszélyeshulladék-1erakó teleppel 
kapcsolatban. írásunkra Dr. Kovacsik Erzsébet - aki a Tár
sadalmi Ellenőrző Bizottság tagja - a következő helyesbí

tést küldte, és kérte annak közlését.
Kérésének szívesen teszünk eleget, ám minden rosszindulat 
nélkül megjegyezzük: nem értjük, hogy írásunk melyik monda
tával nem ért egyet Dr. Kovacsik Erzsébet.

Szerkesztőség

"Az aszódi TÜKÖR-ben, 1990. májusi számában még mindig a 
veszélyes hulladék című cikkben Vezér Annának és nekem tu

lajdonított kijelentésükre, kérem az alábbi helyesbítést 

közölni a magam nevében:
Az égetőmű megvalósítása tárgyában a tárgyalásokon jelen 

voltam, és valóban tettem kijelentéseket, valóban kijelen

tettem, hogy a tárgyalásokat nem lehet abbahagyni, ennek 
indokaként azt mondottam el, hogy a tárgyalások abbahagyása 
esetén probléma lehet a meglévő tároló kezelésével, mert az 
kiesik ellenőrzésünk alól. De kijelentettem, hogy a tárgya
lások alapját képezheti, hogy az előző veszélyeshulladék
lerakó itt történt megvalósítása miatt, Aszód infrastruktú
rájának fejlesztéséhez előbb kapja meg a községben az ismé
telt megígért 100.000.000 forintot, és azt követően tár
gyalhatunk új lehetőségekről, de nem konkrétan az égetőről. 
Nem közöltem, hogy egy ezreléknyi káros hatás se legyen az 
égetésnél, mert ha káros hatás nem is, de füst mindenképpen 
Aszód felé jön, a település fekvése miatt.
Éppen ezért felelősséggel és jóhiszeműen ilyet nem lehet 
egy településtől sem megkívánni.
Kérem, ezt a helyesbítést közölni szíveskedjen.

Dr. Kovacsik Erzsébet 
jogtanácsos"

KÖ RN YEZETVÉD Ő  KLUB ALAKUL

A szervezők várják a téma iránt érdeklődők jelentkezését. 
Hívjuk mindazokat - gyerekeket, fiatalokat és felnőtteket 
egyaránt -, akik tenni is akarnak környezetünk épségéért, 

szépségéért.
Feladat van bőven:
1. Aszód és környékének környezetszennyező forrásainak fel

kutatása, feltérképezése
2. Aszód környékének természeti értékeinek felkutatása, 

feltérképezése
3. Megoldási javaslatok kidolgozása az előbbi két területen 

mutatkozó problémákra
4. Környezetvédő akciók szervezése
5. A környezetvédő klub tagjai megismerik a veszélyeshulla

dék-1 erakó telep üzemelését, és figyelemmel kísérik azt.
6. Kirándulások, múzeumlátogatás, előadások szervezése
7. Nyári madarásztábor szervezése gyerekeknek 

További ötleteket, javaslatokat örömmel veszünk.

Kérjük a csatlakozni kívánókat, jelentkezzenek a Művelődési 
Házban vagy a Petőfi Sándor Gimnáziumban Vezér Anna tanár

nőnél .

VIRÁGOKRÓL - VIRÁGOKÉRT
A főutca járókelőinek örömére, szemének gyönyörűségére, vi

rágok díszlenek a kőládákban! Kérjük azokat a közületeket, 

azok dolgozóit és a magánházak lakóit, akik előtt állnak 

ezek a virágtartók, öntözzék, gondozzák a virágokat! 

Köszönjük!

A T Á R S A D A L M I  E L L E N Ő R Z Ő  B I Z O T T S Á G

ÁLLÁSFOGLALÁS
A F E S T É K I S Z A P  É G E T Ő R Ő L

A festékiszap-égető telepítésével kapcsolatos álláspontun
kat az április 12-i tárgyalás, a műszaki leírás tanulmá
nyozása és a lakossági tiltakozó vélemények alapján a TEB 
ülésen az alábbiakban alakítottuk ki:
Az égetőmű telepítése ellen tiltakozunk, nem egyezünk bele.

Indoklás:

1. Galgamácsa-Aszód térségében már meglevő létesítmények
erős környezeti veszélyeztetést, terhelést jelentenek. 
(Püspökszilágyi rádioaktív hulladéktemető, katonai rö
vidhullámú sztratoszféra rádióadó, veszélyeshulladék-le- 
rakó telep). *

2. Kedvezőtlen légköri viszonyok: a Galga-völgy ködös, 
szmogos, megüli a szennyezett levegő.

3. A daganatos megbetegedések következtében elhalálozók 
száma magas.

Ezért nem terhelhető tovább újabb környezetszennyező üzem 
telepítésével környezetünk.

Vezér Anna
az aszódi tanács mellett működő TEB elnöke
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A testület május 2-i soros ülésére a munkaterv az 1. sz. 

(Benedek utcai) óvoda munkájáról szóló tájékoztató megtár
gyalását és a májusi tanácsülés előkészítését irányozta 

elő.
Az óvoda munkájáról szóló tájékoztatójában Balogh Jánosné 
óvodavezető leírta, hogy intézményük ebben az évben 182 000 
forintból fog gazdálkodni. Elemezte az óvoda személyi fel
tételeinek szerencsés alakulását, a tárgyi feltételek fo
gyatékosságait. Szakmailag legfontosabb feladatuk az új 
óvodai program bevezetése, melynek legfőbb jellemzője az 
eddigieknél hangsúlyosabb gyermekközpontúság. Barlai Edit a 

Művelődési Bizottság részéről javasolta az óvoda nyitottab
bá tételét, elsősorban a szülők és az általános iskolák fe
lé. A vezető óvónő szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 

gondot okoz számára az a tény, hogy az aszódi óvodák közül 
az ő intézményüknél a legtöbb a veszélyeztetett gyermek.

A tanácsülés elé kerülő anyagként tárgyalta a V.B. az 1989. 
évi gazdálkodási terv teljesítését. A zárszámadást 187 697 
eFt bevétellel, 145 883 ePt működési és 37 357 ePt fejlesz
tési kiadással a tanácsülés elé vihetőnek nyilvánították.

Ugyancsak tanácsülési téma lesz a szabálysértések ügyinté
zésének helyzete. Az elmúlt évben 1 becsületsértés, 30 tu
lajdon elleni, 6 árdrágítás, 5 jogosulatlan kereskedés, 12 

köztisztasági, 1 kisipari és 3 vásárlók megkárosítása sza
bálysértés lett elbírálva. Utóbbi két napirendi témában a 
tanácsülés fog dönteni.

A V.B. egyebek között döntött építési telekigénylésről, 

pénzeszközök átcsoportosításáról. Összeállításra került az 

első lakásban részesülők és a minőségi, mennyiségi lakás
cserében részesíthetők névsora is.

A tanács elnöke bejelentette, hogy két aszódi vállalkozó 
szándéknyilatkozatot tett kisáruház építésére.

A V.B. tárgyalásokra hatalmazta fel a tanács elnökét NSZK 
és erdélyi testvérváros-kapcsolatok kialakítására.

Bagyin József bejelentette, hogy az evangélikus egyház in

gatlan-visszaigénylésének érvényesítése az aszódi Podma- 

niczky-kastélyra folyamatban van. Az egyház az épületben 
tanítóképző intézetet kíván létesíteni.

A testületi munkaterv alapján került sor május 7-én a soros 
ülésre.
A tanács megtárgyalta és elfogadta a Végrehajtó Bizottság 
előterjesztése alapján az elmúlt évi pénzügyi terv végre

hajtásáról szóló beszámolót, s egyidejűleg döntöttek arról 

is, hogy az év közben adódó, éves költségvetésen kívüli 
fejlesztési tevékenységről az önkormányzati választásokig a 
községek társadalmi szerveinek, pártjainak és egyházainak 
bevonásával szülessen döntés.

A szabálysértési ügyintézésről szóló előterjesztésének szó
beli kiegészítésében Mohácsiné Szelczei Erzsébet ügyfél- 
szolgálati csoportvezető kiemelte, hogy a lakosság széles 
körének ellenérzését kiváltó rongálások és egyéb közösség- 
ellenes szabálysértések ügyében az érdemi intézkedést első

sorban az nehezíti, hogy nem akad sem konkrét feljelentő, 

sem tanú az elkövető személyének tisztázására.

A személyi kérdések tárgyalásánál a tanácstestület megerő

sítette Stündl Gáborné (Iklad, Általános Iskola) és Dinnyés 
László (Aszód, Művelődési Ház) igazgatói megbízatásának 
meghosszabbítását, valamint Holicza Sándorné (Domony, Műve
lődési Ház) vezetői megbízását.

Sztán István helyőrségparancsnok bejelentette, hogy az MN 

.6145. alakulat Petőfi Sándor nevét vette fel, valamint azt, 
hogy a helyőrségparancsnokság az aszódi kábeltévé fejlesz

téséhez egyszázezer forinttal hozzájárul.

A testület két állásfoglalást fogadott el. Egyrészt arról, 

hogy az üresen maradt HM lakások egy részére elidegenítés 
esetén igényt nyújtanak be a tanácsi bérlakások számának 
növelése céljából, másrészt arról, hogy a veszélyeshulladék 
temető területén tervezett festékiszap égető építése ellen 
a tanács a település lakosságának nevében is tiltakozik.

A  p á ly á z a t eredm énye i

1990. évre az Ifjúságért Alapítvány pályázatára közel 2 
millió forint igény érkezett. A rendelkezésre álló összeg 
500 000 forint volt, amely az alábbiak szerint került fel
osztásra:

I. Tanulmányi ösztöndíj
Felsőfokú intézmény (2 000 Ft/hó/fő 10 hónapon át): 

Nyíry Zsolt Aszód Mezei Piroska Aszód
Középfokú intézmény (1 000 Ft/hó/fő 10 .hónapon át): 

Benkó Gábor (Domony) Szabó Ákos (Aszód)
Papp Szilvia (Aszód) Zdenkó Ildikó (Domony)

II. Egyéb támogatás
Környezetvédő klub 10 000 Ft
2.sz. Ált.Iskola Aszód - táborozási támogatás 20 000 Ft 
l.sz. Ált.Iskola Aszód - táborozási támogatás 20 000 Ft 
Petőfi Sándor Gimn. l.c oszt. - nyelvtani. 20 000 Ft 
Petőfi Sándor Gimnázium - pályafelújítás 20 000 Ft 
Bölcsőde, Aszód - játékvásárlás 20 000 Ft
Petőfi Múzeum - kiadvány-támogatás 20 000 Ft
Ikladi elöljáróság - kiadvány-támogatás 20 000 Ft
Petőfi Műv. Ház Aszód - zsidótemető rend. 30 000 Ft 
Petőfi Műv. Ház GANÉTA-tám. (népműv.találk.) 20 000 Ft 
Domonyi Ált. Iskola - sportpálya készítés 100 000 Ft 
Műv. Ház Domony - Hagyományőrző együttes tám. 25 000 Ft

A Kuratórium 6 pályázatot a felsoroltakon kívül még anyagi
lag támogat, de bizonyos információ-kiegészítés céljából

visszaadott a pályázóknak, így ezekről összegszerűen a ké
sőbbiekben lesz döntés. Ezen pályázók a következők: 

Cserkészszövetség Aszód Ikladi Úvoda
1. sz. Óvoda Aszód Domonyi Óvoda
2. sz. Óvoda Aszód Általános Iskola Iklad

IFJÚSÁGÉRT Alapítvány Kuratóriuma

LÁTOGATÁS AZ ASZÓDI SZOVJET LAKTANYÁBAN

Bagyin József nagyközségi tanácselnök néhány aszódi meghí
vott társaságában - a szovjet laktanya parancsnokságának 
kérésére - május 28-án megtekintette a szovjet laktanyát. 
Ismert tény, hogy ez év szeptemberében a szovjet katonaság 
átadja a magyar hatóságoknak az épületeket.
A látogatás tájékozódási jellegű volt, és ebben az írásunk
ban a probléma összetett jellege miatt nem tudunk részlete
sen foglalkozni.

Mit láttunk? - A bejáratnál ott díszelgett a plakát: Minden 
jót, magyarok! A fogadtatás is ilyen volt.
A szovjet tisztek kíséretében bejárhattuk a laktanyát, 

amely méretével meglepett minket. Kívülről kisebbnek.tűnik. 

Az épületek állaga megfelelő, ám mindenben eltér a magyar 
szabványtól.

Akik részt vettünk a látogatáson, azon töprengtünk, mi le
gyen az épületek sorsa, amikor azok üresen maradnak? És ezt 

a gondot most olvasóinkkal is megosztjuk, s kérjük, hogy a 

hasznosítással kapcsolatos ötleteiket, javaslataikat jut
tassák el szerkesztőségünknek.

A beérkezett ötleteket, javaslatokat továbbítjuk a községi 
vezetésnek.

Szerkesztőség
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OÜQlfyWEjSfyi qfs&VSij
A Gödöllői dombvidék klímája szárazabb, kontinentálisabb, 
mint a legtöbb hazai területé. A trópusok növénygazdagságá

nak csak töredékét hordozzák a környező dombhátak. Mégis a 

trópusok legértékesebb és legszebb növényeinek, az orchide

áknak számos faját dédelgeti vidékünkön a természet.

A "mi" orchideáink valószínűleg szerényebb külsejüknek kö

szönhetik, hogy megúszták a fosztogatást, amit pompás tró

pusi rokonaik elszenvedtek az orchideavadászoktól. (Közülük 
a legmohóbbak már kiérdemelt börtönbüntetésüket töltik.) 
Hazai fajaink természetesen szintén mind védettek.
A tallózást a környék fajaiban kezdjük talán Domonyvölgy 

közelében. Itt a Bárányjárás legelőjén virágzik a piciny a- 
gárkosbor. Szép szomszédjai - árvalányhajak - köntösét vi
seli a sivár homok. Alkalmanként rossz szomszédjai is van
nak - ide beásott harcászati járművek "személyében". A ter
mészet megcsúfítását példázza a degradált, ruderálissá lett 
(leromlott, roncsolt) sajátosan magyar táj, amely megyei 
szintű természetvédelmi terület. Számos érdekütközés jel
lemzi a területet. Jószándékkal, odafigyeléssel közösen 

megteremthetjük létbiztonságát.
Néhány termetesebb orchideafajt is fellelhetünk a Domony- 
vöigyben és a Galga völgy nedves rétjein. Az utóbbi évti
zedben megjelent a hússzínű kosbor. Ezt az életrevaló új 

Galga völgyi lakótársunkat örömmel köszönthetjük például a 

szilosi nádasban. Védelmük érdekében a nádégetés megelőzése 

és a vaddisznók kizárása megoldandó. A vaddisznók eddig 

minden évben végigdézsmálták az orchideák lédús földalatti 

gumóit.
Környékünk legszerencsésebb, eredetiségében megmaradt terü

lete az aszódi Nagy-völgy (Hosszú-völgy) déli fekvésű domb
oldala. Foltokban megtalálhatjuk a karcsú termetű, törékeny 
kétlevelű sarkvirágot. Helyenként a fehér madársisak tet
tebb fehér virágai díszlenek. Ritkább a piros madársisak. 

Minden évben virágzik a gérbics. Volt olyan év, hogy térdig 
járhattunk ebben a csupa-virág-szárú orchideában. Mivel 

"lakófoltját" minden évben áthelyezi, izgalmas feladat ta
vaszonként újbóli meglelése. Egyetemi botanikus tanáraimat 

lázba hoztam e gazdag lelőhely ismertetésével, többen sze

retnék meglátogatni.
E domboldal másfél tucat védett növényfaja indokolttá teszi 
a védetté nyilvánítást, egy esetlétes erdészeti beavatkozás 

megelőzése érdekében is.
Ha találkozunk orchideával, csodáljuk meg szépségüket. Ér
demes fényképezni őket. Jegyezzük meg, hol találtuk, s így 
a következő évben ismét meglátogathatjuk.
Ismerjük meg és óvjuk, védjük természeti értékeinket!

Bratek Zoltán 
IV.éves biológushallgató, 

a Petőfi Gimnázium volt tanulója

JÓINDULATÚ CSIPKELŐDÉS
Igazán szép dolog volt a gimnazista fiatalok szervezése a 

május 26-i majálist illetően, melyen részt vehettek a gim

názium volt diákjai is.
Sajnos úgy adódott, hogy mi csak késő délután tudtunk ki
jutni a majálisra, illetve szerettünk volna eljutni, csak 

éppen nem találtunk oda.
Biztosan a tájékozatlanságunk az oka, és hibánkul róható 
fel, hogy nem tudjuk, merre van Domonyvölgy ben a Honvédségi 
tó, de mentségünkre szolgáljon, hogy nem voltunk egyedül, 

akik eltévedtünk, nem találtunk oda a helyszínre. Mentünk 
először a bal oldalon, aztán vissza és a jobb oldalon, 
persze sikertelenül. így a végén feladtuk, és sajnos, nem 

láthattuk meg a majális színhelyét, számunkra nem jött 

össze ez a találkozó, ami - mint utólag és mások lelkes 

elbeszéléséből kiderült, - remekül sikerült.
Ami hiányzott az egészből: az útjelző táblák.
Elég lett volna csak egy, amin bíztatják az odaigyekvőket, 
hogy ne csüggedj, gyere csak mindig egyenesen, mert a Hon
védségi tó nagyon messze van. így biztos mi is odataláltunk 
volna, meg azok az autók is, akik velünk együtt keringtek 

ezen a szombat délután.
Nagyon sajnáljuk, hogy nem lehettünk részesei ennek a szép 

majálisnak.
A gimnázium 3 volt tanulója

A GYALOG IS ADHAT SAKKOT
Ha már a veszélyeshulladék-lerakó telepet imperatív módon 
Aszódnak adományozták az alternatív megoldást nem tűrő ha
talom elvtársai, legalább most, mikor szárba szökken a plu
ralitás, próbáljuk jó üzletemberhez méltó módon megoldani 
problémáinkat a szemétégetőt építőkkel közösen.
Meglátásom szerint számunkra nem elég a környezet megkímé- 
lésének garanciája. Ez természetes. Ha a bioszféra sértet
lensége nem garantált, a tárgyalóasztalhoz le sem kell ül
ni! Minket az érdekel - egyszerűen fogalmazva -, mit kapunk 
azért, mert elviseljük egy izotóptemető és egy égető per
zselő közelségét.
Az nyilvánvaló, hogy ezeknek az objektumoknak helyet kell 
találni, s a tolerancia beláttatja továbbá velünk: más köz
ségeket is hasonlóképpen nyomasztana jelenlétük. Mivel a 
hulladékgyűjtő működik, szemléletem ésszerűnek ítéli az 
égető mellételepítésát. De! A valamit valamiért elv, a fel
tételek megszabásának jogát nekünk kell, hogy juttassa! Itt 
nem olcsó kufárkodásról van csupán szó. Végre szakítani 
kell a feltétel nélküli IGEN-t szülő bólogatással!
Tisztában vagyunk avval, hogy a fölállított sakktábla első 
sorában állunk - magyarul: egyszerű gyalo'gok vagyunk, kiket 
a második sor saját érdekeinek megfelelően föláldozhat. 
(Jegyezzük meg: idáig meg is tette!) Éppen ezért, számítsuk 
meg a szemétégető idetelepítésének árát! úgy, hogy ne a má
sodik sorban állók, hanem az első sorban állók járjanak jól 
- talán először!

Asztalos Tamás

KÉT TÖRTÉNET
Hagyományt nemcsak folytatni, teremteni is lehet. Erre gon
dolván döntöttek úgy az elmúlt évben a ballagtató harmadik 
osztályosok osztályfőnökei, hogy szalagavatóra valamilyen 
tartalmas könyvvel lepik meg a negyedik osztályosokat. A 
frissen megjelent Nemzeti olvasókönyv kiválóan megfelelt 
erre a célra, de hogyan szerezzünk be Aszódon ugyanabból a 
könyvből kb. 130 példányt? Felhívtuk a Könyvesházat, s el
mondtuk, hogy néhány nap múlva megyünk a könyvekért, szí
veskedjenek előkészíteni, a számlát elkészíteni, és kész
pénzzel azonnal fizetünk. Mire a válasz a vonal túlsó vé
gén: - Nem szokás nálunk telefonon könyvet rendelni.

Egyik kollégám az NSZK-bán járt. Az egyik kisvárosban a 
fényképezőgéphez akart egy objektívot vásárolni. Bement egy 
szaküzletbe, de nem kapott. Az üzletvezető megkérte, hogy 
várjon néhány percet. Ezalatt végigtelefonálta a konkuren
ciát, és sajnálkozva kérdezte, hogy a kollégám ott marad-e 
még legalább egy napig. S miután nemleges választ kapott, 
csak annyit mondott, hogy kár, mert meghozatta volna a ke
resett cikket repülővel.
Erre szokták mondani: No comment!

Hónig Antal

F e l h í v á s !

A Politikai Foglyok Országos Szövetségének az elmúlt esz
tendőben sok helyi csoportja alakult, hogy a jogtalanul 
meghurcoltak közösen harcoljanak rehabilitásukért, emberi 
becsületük és jogaik visszaszerzéséért.
Aszódon, de az egész Galga mentén is sokan vannak, akiket 
az elmúlt évtizedekben igazságtalanul bebörtönöztek, inter
náltak c
Azokhoz fordulunk most, akik az önkény áldozatai voltak, és 
arra kérjük valamennyiüket: vegyenek részt az Aszódon szer
vezendő szövetség munkájában.
A Politikai Foglyok Országos Szövetsége aszódi helyi cso
portjának megalakulásával kapcsolatban részletes felvilágo
sítást ad Dinnyés László, a Művelődési Ház igazgatója, min
den hétfőn 14-19 óra között a Művelődési Házban (Aszód, 
Kossuth L. u. 72. Telefon: Aszód 9.).
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Események -  Gondolat

HÍREK EGY-EGY MONDATBAN

Május 18-án a Vöröskereszt aszódi szervezete nagysikerű jó
tékonysági gálaestet szervezett a Kollégium dísztermében.

Május 24-én a május 3-i FUT ASZÓD verseny győztesei, díja
zottjai jutalomként mátrai kiránduláson vettek részt.

Május 26-án a Művelődési Ház szervezésében indított sza- 
kácstanfolyam 25 hallgatója vizsgázott és tett eredményes 
szakvizsgát, melyet követően a hallgatók saját főztjeiket 
megehették.

Ugyanekkor vizsgáztak a vendéglátóipari üzletvezetői tan

folyam hallgatói is az első év anyagából. Számukra még egy 
félév hátra van.

Május 27-én délelőtt a balett-tanfolyam növendékei tettek 

bizonyságot tudásukról, egy éves munkájukról a szülők és 

vendégek előtt. A kis óvodások csaknem egy órás produkciója 

maradandó élményt nyújtott a közönség részére.

S S

Június 1-én a Podmaniczky-kastély dísztermében - a Pedagó
gusnap alkalmából - köszöntötték a pedagógusokat, illetve a 
tanintézményeket kiszolgáló alkalmazottakat. Ez alkalomból 
kiváló munkájuk eredményeként a következő kitüntetések ke
rültek átadásra:

Miniszteri dicséretben részesült:
Dr. Asztalos Istvánné kollégiumi nevelő
Bakos Sándorné takarítónő

Bartha Pálné tanítónő 
Bábosik Dezsőné tanítónő 
Babinszki Lajos szakoktató

(Aszód)

Braun Pálné dajka 

Hagyó Dénes gyógypedagógus 
Ivacska Sándorné élelmezésvezető 
Király Józsefné tanítónő (I

(Petőfi Sándor Gimnázium és Gé
pészeti Szakközépiskola) 

(Általános Iskola, Iklad) 
(II. sz. Ált. Iskola, Aszód) 

(Petőfi Sándor Gimnázium és Gé
pészeti Szakközépiskola) 

(Ikladi óvoda) 
(I. sz. Ált. Iskola, Aszód)

(I. sz. óvoda, Aszód) 
Ált. Iskola, Aszód)

Koncz István tanár (Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti

Szakközépiskola)
Kovács István tanár (Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti

Szakközépi skola)
Mayer József tanár (Ikladi Általános Iskola, Aszód)
Molnár Józsefné tanítónő (II. sz. Ált. Iskola, Aszód)
Sára Józsefné tanár (Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti

Szakközépiskola)
Tóth Gézáné tanítónő (II. sz. Ált. Iskola, Aszód)
Urbán Verona élelmezésvezető (Petőfi Sándor Gimnázium és

Gépészeti Szakközépiskola)

Kiváló Óttörővezető kitüntetésben részesült:
Gaálné Molnár Ildikó tanár 
Jeney Lászlóné tanár 
Vincze Erzsébet tanár

(Ált. Iskola, Iklad) 
(II. sz. Ált. Iskola,.Aszód) 
(II. sz. Ált. Iskola, Aszód)

A Magyar Úttörők Szövetsége Országos Tanács dicsérő okleve
lét kapta:

Tóthné Szendrei Éva tanítónő (II. sz. Ált. Iskola, Aszód)

Pedagógus szolgálati emlékérem kitüntetést kapott:

Dr. Asztalos Istvánné kollégiumi nevelő (Aszód)
Burián Jánosné napközis nevelő (I. sz. Ált. Iskola, Aszód) 
Nagy Ferencné tanár (Általános Iskola, Domony)
Klausmann Ferenc tanár (Petőfi Sándor Gimnázium és Gépésze

ti Szakközépiskola)

Panker László tanár (II. sz. Általános Iskola, Aszód)

Az ünnepségen még számos törzsgárda kitüntetés került áta

dásra.

Az ASZÓDI TÜKÖR Szerkesztősége is szívből köszönti a peda

gógusokat a szép nap alkalmából..

ok /  Eszmefuttatások
Június 2-án az evangélikus templomban cserkészavatásra ke
rült sor.

Június 3-án Hévízgyörkön a középkori templomnál a Galga 
Menti Népművészeti Találkozó programjaként - Ma vagyon, ma 
vagyon piros pünkösd napja címmel - egyházi kórusok és nép
dalkörök hangversenye zajlott le.

A M I R E  B Ü S Z K É K  V A G Y U N K !
A Művelődési Ház élenjárt nagyközségünk és talán az egész 
Galga mente társadalni, politikai változásainak folyamatai
ban. Csak a mindenki által ismert szerénységem és önmérsék
letem, valamint a TÜKÖR terjedelme akadályoz meg abban, 
hogy részletezzem ezen "eredményeinket".
Arra azonban nem számítottam, hogy a reprivatizáció (a jog
talanul elvett tulajdon visszaadása) első aktusa is intéz
ményünkhöz kapcsolódjon nagyközségünkben.
De a tény az tény! - Május 12-én visszaadtuk jogos tulajdo
nosának 1950-ben elvett zongoráját és talán lelki nyugalmát

C S I L L A G  É S  C Í M E R

A hajdani Főszolgaoíróság, Járási Tanács, munkásszállás, 

Művelődési Ház padlása sok titkot takar. Az egyik: valaki, 
amikor 1979 és 1938 között (akkor épp nem én voltam a ház
mester) felszedette a padlás pallóit.
Miért? That is the kérdés?
A másik titok: 1977-ben leszedettem a csillagot, természe
tesen politikai okokból, bár ha előbb kérdeznek, azt mond
tam volna: festetni. Kicsit megkopott a színe, fel kell 
újítani. De nem kérdezték, keresni sem kereste senki. Talán
azért, mert senkinek nem hiányzott, de lehet, hogy azért, 
mert annyi volt előlük, mint réten a fűszál. Mára eltűntek 
a csillagok, s én keresni kezdtem a ''miénket1'.
S mit találtam helyette? - Pest vármegye címerét.

Változnak az idők és a padláson a jelképek!

Kérjük Olvasóinkat, tájékoztassanak bennünket a címerről. 
Szeretnénk tudni, hogy eredetileg hol volt elhelyezve, mi
kor lett leszerelve. Ki lehetett az, aki a leszereléskor 
gondosan ügyelt arra, hogy ne sérüljön meg. Érdekelne ben
nünket a csillag sorsa is, továbbá az, mi célból szedték 

fel a padláson a pallókat.

DE VÁLTOZIK A VILÁG A MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐTT IS. Itt a példa! 
A GAMESZ dolgozói az idén virágföldet szállítottak ki és 
nem virágölő trágyát, mint az elmúlt évben.
Lehet, hogy figyelemesebbek a dolgozók? Esetleg nőtt a
szakismeretük?
Akár ez, akár az az oka, a változás kedvező. Egyszer talán 
mindannyian megtanulunk szívvel, érzelemmel, felelősséggel 
dolgozni a közösségért.

AZ ÉLELMISZERÜZLETEK ÉS AMI ELŐTTÜK VAN 
Mi van előttük? - Lengyel piac!
Számomra talány ez az egész. Válságban van a lengyel gazda
ság, nem kell a lengyel áru, rrag a magyar sem.

És jönnek a lengyelek, kipakolnak: 30 forintért ollót, 50 
forintért lakatot stb. Biztos innen is visznek valamit, ami 
számukra olcsó.
Hol van a talány? Miért nem tudták, tudják vállalataink ezt 
a csencselést hatalmas irodaházaikból szervezetten intézni? 
És akkor már nem csencselés lenne, hanem világpiac.

MI VAN MÉG AZ ÜZLETEK ELŐTT?
Szemét. És miért?

Valakinek, valamikor, amikor megtelik a tartó, ki kellene 

borítani valahova és elszállítani, mielőtt nem ömlik ki 

vagy a szél szét nem hordja.
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N É H Á N Y  A N E K D O T A
(Nagyon komoly emberek ne olvassák!)

A hangosítás
Többen kifogásolták, miért nem volt 
hangosítás a téren május 27-én az em
lékmű-avatáson.
Egy anekdotával válaszolnék:
"Püspöki látogatás egy kis faluban. 
Kérdezik a papot, miért nem kongott a 
harang?
- Annak ezer oka van - felelte.
- Ezer?
- Először is nincs harang.
- Nincs? Akkor a többi 999-et már ne is 
mondja."

Rendőrségi hírek
Tanácselnökünk egyik nagy álma, hogy 
Aszód újra város legyen. Május 23-án 
jelentős lépés történt ezirányban, 
ugyanis nagyközségünkbe egy éjszaka há
rom helyre törtek be: videokazetta köl
csönző, postai pavilon, vitamin porta. 
Mielőtt gyengébb lelkű lokálpatrióták 
felháborodnának cinizmusomon, mentsége
mül szolgáljon egy történet:
Néhai jó Ben Gurion izraeli miniszter- 
elnök (1948) mondása: "Akkor leszünk 
igazán állam, ha saját gengsztereink 
lesznek."

D .L .

AZ ASZÓDON MÖKÖDÖ PÍRTOK 
ÖSSZEJÖVETELEINEK IDŐPONTJAI

MDF - minden hétfőn 18.00 - 20.00 óráig

SZDSZ - minden páratlan héten hétfőn 
17.00 órától, páros héten hétfői 
napon ügyelet 17.00 órától

MSZMP - minden csütörtökön 17.00-19.00

MSZP - minden szerdán 10.00 - 15.00 óra

Az összejövetelek helye: a Művelődési 
Ház (Aszód, Kossuth Lajos u. 72.)

»

HIRDETÉSEK -  KÖZLEMÉNYEK

Művelődési Ház 

ny itva ta rtás i rendje

Hétfőtől - péntekig: 9.00 - 12.00 óra 
14.00 - 19.00 óra 

Szombaton: KLUB 18.00 - 23.00 óráig

Vasárnap: s z ü n n a p

❖ ❖

FIATALOK, VÁLLALKOZÓK, TANULNI VÁGYÓK 
FIGYELEM!

Szakmunkás képesítést nyújtó intenzív 
tanfolyamok indulnak szeptemberben - a 
Művelődési Házban - a következő szak

mákban:

Az aszódi Művelődési Ház támogatja a 
HANGYA SZÖVETKEZET újjászervezését. 
Kérjük azokat a régi tagokat, akik ta
nácsaikkal segíteni tudnák munkánkat, 
vagy hajlandók lennének közreműködni, 
keressék meg az intézmény igazgatóját, 
Dinnyés Lászlót a Művelődési Házban 
(ügyeleti ideje: hétfő: 14.00-19.00 
szerda: i4.00-17.00 óra).

Augusztusban n é m e t  és a n g o l  
nyelvű - a nyelvi alapokat elsajátító - 
40 órás tanfolyamot indítunk 9-14 éves 
gyerekek részére.
A tanfolyam augusztus 6-tól 17-ig tart 
(10 nap, napi 4 órás foglalkozás).

Tandíj: 1 000,- Ft/fő 
Jelentkezés: a Művelődési Házban szemé
lyesen vagy telefonon július hó 31-ig.

Vendéglátóipari üzletvezető (1 éves)
Ára: 11 500,- Ft + tananyag

ABC áruházi eladói (1 éves)
Ára: 7 500,- Ft + tananyag

Ajánljuk azoknak a 14. életévet betöl

tött fiataloknak, akiket nem vettek fel 

középfokú szakiskolákba.

Ital- büféáru-eladói (1 éves)
Ára: 13 250,- Ft

Szakács szakmunkásképző tanf. (1 éves) 
Ára: 10 000,- Ft + tananyag

Valamennyi tanfolyamot a Váci Kereske
delmi és Idegenforgalmi Továbbképző 

Vállalat vezeti.
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a 
Művelődési Házban személyesen vagy te

lefonon (Aszód 9).

Kisteljesítményű kazánok fűtésére 
- mind a három fűtési módra - 
kazánfűtő tanfolyamot indítunk 
szeptemberben Ára: 6 000,- Ft

A tanfolyam 3 hónapos, intenzív. Sike
res elvégzés esetén szakmunkásképesí
tést ad.
Jelentkezés: a Művelődési Házban sze

mélyesen vagy telefonon.

n s

i f
Zongorát vagy pianinót és hűtőszekrényt

%
vásárolna a Művelődési Ház.

*
Szeptembertől a Művelődési Házban 

IBM PC/XT/AT
intezív számítógép-operátori tanfolyam 
indul felnőttek részére!
A tanfolyam ideje: 3 hónap

(heti 2 foglalkozás) 
Tandíja: 6 000,- Ft 

Jelentkezés: a Művelődési Házban szemé
lyesen vagy telefonon augusztus 31-ig.

*

Folyamatosan várunk jelentkezéseket
- német nyelvű kezdő és haladó

- angol nyelvű kezdő és haladó

- francia nyelvő kezdő tanfolyamra.

A nyelvi tanfolyamok szeptembertől
indulnak.

Figyelem!

Június 18-án (hétfőn) 17.00 órától 

kaktuszkiállítás
lesz a Művelődési Házban a Magyar Kak

tuszgyűjtők Országos Egyesülete Hatvani 

csoportjának szervezésében.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

A  HELYŐRSÉGI K W B  PROGRAMJÁBÓL

Június 11-22
"0p-art a kertépítészetben" címmel 
Dr. Rácz Zoltán kiállítása. 

Megnyitó: június 11-én 16.00 órakor

Tájékoztató
a Helyőrségi Klub őszi tanfolyamairól

- gépírótanfolyam: nyolc hónapos, a
tanfolyam végén vizsga és iga
zolás annak elvégzéséről

- R E L A X A módszeres négyhetes 
nyelvtanfolyam: angol, német kezdő

és haladó. "Négy hét alatt ké
pessé tesszük az idegen nyelvű
társalgásra!"

- tánctanfolyam:

csárdástól a lambadáig
- kismotoros tanfolyam: KRESZ vizsga,

műszaki tudnivalók, vezetési 

engedély megszerzése

Bővebb felvilágosítással szolgálnák a 

Helyőrségi Klubban naponta 10-18 óráig.

---------------------------s.

KERESKEOaMI VAUAEAT

K.F.T.

ALKALMI ÁRUSÍTÁS 
VÁLOGATOTT - TISZTÍTOTT

férfi-női-gyermek konfekció 
nagy választékban 

a Budai-Fantázia KFT 
0101 cipőboltjában

S30C3S3ÍC3E3
£3K3E3K3E3

V J
TENISZEZŐK, FIGYELEM!

Az Ikladi Általános Iskola a nyári szü

net alatt kiadja a teniszpályát. Pálya- 

használati díj 1 órára: 100,- Ft/fő 
Jelentkezni és időbeosztást kérni lehet 
az Ikladi Ált. Iskolában Blaubacher Ti- 
b o m é  iskolatitkárnál lehet (Iklad, Is
kola tér 22.)
Jelentkezési határidő:

június 20., 8.00-16.00 között.
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K E R E S K E D E LM I VÁLLALAT

K.F.T.

A Budai-Fantázia KFT 
méteráru-boltjában 
Kossuth L. u. 27.

Nyári pamut méteráruk 
Lakástextíliák 

Háztartási darabáruk 
nagy választékban

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

\____
Német nyelvvizsgával rendelkező óvónő 
jelentkezését várjuk az ikladi óvodába.

Jelentkezés: 2182 Iklad, Iskola tér 22. 
Úvoda

Látogassa a Pelöfi Múzeumot

Állandó kiállítás:

GALGA MENTE

(régészet, történelem, néprajz, iroda- 

irodalomtörténet)

Időszaki kiállítás:

1990. június 8 - augusztus 21.
NAUM REPK3N

kárpátaljai festőművész kiállítása 
Megnyitó: 1990. június 8-án 17 órakor.

Nyitvatartás: hétfő kivételével naponta 
10-18 óráig.

Belépődíj: felnőtteknek 10,- Ft

nyugdíjasoknak 5,- Ft 
Gyermekeknek, diákoknak, 
sorkatonáknak ingyenes.

E havi ajánlatunk:

Maczkó Mária - Hónai Lajos: Rózsát ül
tettem a gyalogútra... (Éneklő dalos
könyv) Galga menti népdalok

A Sz.E.M. 2. sz. Fiúnevelő Int. (Aszód, 

Baross tér 2.) pályázatot hirdet 

magyar-bármely szakos tanári állásra.

Bér megegyezés szerint!

Jelentkezés: az Intézet igazgatóságán.

KERES KE DE LM I VÁLLALAT

K.F.T.
C 0 R S G  N A P O K  
június 5-tól 9-ig 
NYÁRI CIPŐVÁSÁR 
Engedményes áruk 

1 000,- Ft feletti vásárlásánál 
ajándékot adunk!

a BUDAI FANTÁZIA KFT 
^  0101 cipőboltjában ^

.ylszobi
if UKOR

35.

A Művelődési' Ház közérdekű kiadványa 
II. évfolyam 6. szám

Megjelenik havonként 
Ára 6,- Ft

Felelős kiadó:
Bagyin József tanácselnök 

Felelős szerkesztő:
Dinnyés László igazgató 

Engedélyszám: III/PHF/207/P/1989. 
Cím:

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

Készült
az Ipari Műszergyár Sokszorosítójában 

400 példányban
Felelős vezető: Németh Lajos 

IMI R0TA 1492.

utazzon vaüni<

öt !$Zt\AMMlM

üt nap ISZTAMBULBAN - autóbusszal a szultánok
földjére
1990-ben is folytatódnak a közkedvelt isztam
buli bevásárló autóbuszos tűrák!

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 SZERÍJ megtekintése, 
rövid hajdút 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 
ellátással.

Részvételi df 1: 10 EH + 7 900,- Ft/fő fő.
(csak forintért is)

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!

VÍZUMMENTESEN OLASZORSZÁGBA!

HÉTVÉGE VELENCÉBEN
990,- Ft + 40,- ATS/fő

Tarvisio bőr- és fanncrpiac
890,- Ft + 30,- ATS/fő

EGÉSZ ÉVBEN FOLYAMATOSAN! 

Jelentkezés:
2170 Aszód, Kossuth L. u. 58. 

Telefon: 115

< f !
KEDVES OLVASÓ!

Az egy éves ASZÓDI TÜKÖR szeretettel 
köszönti Önt.
Amennyiben első alkalomnál vette meg 
lapunkat, és elnyerte tetszétét, kö
zöljük önnel, hogy lehetőség van elő
fizetésre.
Az éves díj 60,- Ft, amelyet vagy pi
ros postai csekken vagy pedig szemé
lyesen a Művelődési Házban lehet be
fizetni.

Várjuk egyben szíves véleményét, ész
revételét, javaslatát, mi kerüljön 
újságunkba, miről tájékoztassunk, mi
ről írjunk, mi az, ami önt, illetve 
ön szerint a közvéleményt érdekelné.

Az újság segítséget kíván nyújtani 
minden témában. Lehetőséget biztosít 
hirdetések, közlemények, kisipari 
szolgáltatások közlésére.

Forduljon hozzánk bizalommal. Segí
tünk mindenben, és nem hagyunk válasz 
nélkül egy levelet sem.
Azt; kívánjuk elérni, hogy az ASZÓDI 
TÜKÖR valóbein közérdekű kiadvány le
gyen.

Tisztelettel megköszönjük bizalmát, 
ha előfizet újságunkra.

ASZÓDI TÜKÖR SZERKESZTŐSÉGE

Címünk:

ASZÓDITÜKÖR Szerkesztősége 

2170 Aszód, Pf. 9. 
Telefon: Aszód 9.
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ÉRTESÍTEM KE0VES ÜZLETFELEIMET, 
HOGY FÉNYKÉPÉSZETEMET

Á T H E L Y E Z T E M

MOSOLYGÓ ANTAL u. 3. sz. alá.

Nyitvatartás:

Minden nap 16 .00 -19 .00  óráig, 

vasárnap délelőtt is.
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