
A HELYI ONKORMANYZAT MEGKEZDTE MUNKÁJÁT

Az önkormányzati választások után megalakult helyi képvi
selőtestület megkezdte rendszeres munkáját, s bár az ed
dig eltelt rövid időszak nem hozhatott látványos eredmé
nyeket, az mégis biztató a jövőre vonatkozóan, hogy a meg
választott képviselők rendszeresen jelen vannak az ülése
ken, hogy megalakultak a különböző bizottságok, s elké
szült a képviselőtestület által még ebben az esztendőben 
megtárgyalásra kerülő kérdések listája is. A megvitatandó 
problémák témaköre igen széles körre kiterjed, amely önma
gában is bizonyítja, hogy a képviselők valóban a község 
egész életét ismerni kívánják, s a "jó gazda gondosságá
val" fáradoznak Aszód fejlődéséért, az itt élő polgárok 
közérzetének javításáért.
A képviselők elé kerülő előterjesztéseket a szakigazgatási 
szervezet dolgozói közösen készítik el a különböző bizott
ságokban tevékenykedő képviselőkkel. így vitatták már meg 
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság rövid távú munkatervét, 
amelynek előadója Nagy Géza, a bizottság elnöke volt. Tol- 
mácsi Miklós terjesztette elő véleményezésre az Ügyrendi 
Szavazatszámláló Bizottság munkatervét, valamint a Helyi 
Önkormányzati Képviselőtestület munkacsoportját.
A meglévő nehézségeket növeli, hogy több - a működéssel 
összefüggő kérdésben - kérik a jogi szabályozást, s bár új 
szellemet követel és vár mindenki, a rendelkezések és a 
jogszabályok még a régiek. Legutóbb például az Építőipari 
Költségvetési Üzem várható átalakulásáról adott tájékozta
tást Dicse János igazgató, s tett javaslatot a szervezeti 
rend bizonyos átalakítására, mégis olyan határozat szüle
tett, hogy mindezt el kell halasztani az új jogszabályok 
megszületéséig, ezért e kérdésre december második felében 
visszatér a testület.

Többször is tárgyaltak és tárgyalnak még az év folyamán a 
képviselők az állami tulajdonban lévő lakások helyzetéről. 
Az Aszódi Tükör szerkesztősége úgy véli, jó szolgálatot 
tesz a testületnek és a község lakosságának egyaránt, ha 
megismerteti az olvasókat az év hátralévő időszakában 
megbeszélésre kerülő témák listájával. Egyben azt kérjük, 
hogy azok az állampolgárok, akiknek az egyes kérdésekben 
észrevételük, javaslatuk van, azt jutassák el szerkesz
tőségünk vagy a Polgármesteri Hivatal címére.

Aszód nagyközség önkormányzati testületé az év hátralévő
részében az alábbi témakörökről kíván még tárgyalni:

- Aszód nagyközségben lévő bérlakások, szolgálati lakások 
felmérése, helyzetükről jelentés.

- A települési önkormányzat pénzügyi helyzetéről jelen
tés.

- Az 1991. évi beruházási, felújítási lehetőségek feltér
képezése a várható pénzügyi feltételek között.

- A Szociális Foglalkoztató helyzetéről jelentés, különös 
tekintettel a munkalehetőségek feltérképezéséről.

- Az állami tulajdonban lévő területek (garázsépítés cél
jára) bérleti szerződés ügye.

- Aszód nagyközség Polgármesteri Hivatal 1990. évi munká
járól beszámoló.

- Az 1991. évi programjavaslat bekérése bizottságok által 
kitűzött feladatok összehangolásával.

- Az elkészített vagyonleltárak előzetes egyeztetések 
utáni megvitatása.

- Aszód nagyközség Polgármesteri Hivatal új felállása.
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AZ ASZÓDI KÉPVISELŐTESTÜLET HÍREI
Az Önkormányzati Képviselőtestület az 1990. november 13-i 
ülésén a Fiúnevelő Intézet tájékoztatóját hallgatta meg, 
melyben ismertette az intézet a rehabilitációval kapcsola
tos elképzeléseit illetve kérelmét.

Kivonatosan tájékoztatjuk a lakosságot a Polgármesteri Hi
vatalhoz írt levelükből:

A képviselőtestület fentiekkel kapcsolatos határozatát tá
jékoztatásként ismertetjük.

Az Önkormányzati Képviselőtestület tárgyalta továbbá az 
OMEGA TOURIST Ltd ajánlatát, mely a szovjet objektum hasz
nosításával kapcsolatban készült.

Kivonatosan az alábbiakban tájékoztatja a lakosságot a 
képviselőtestület:

"...Intézetünk már több alkalommal gondolt arra, hogy a 
tőlünk elkerülő, kihelyezett, ideiglenesen elbocsátott nö
vendékeink utógondozását, társadalmi beilleszkedését támo
gassa. Ennek egyik formája lehet egy, a közelünkben működő 
rehabilitációs ház. Ezen a "telepen" körülbelül négy, ma
ximum hat olyan növendék kerülhetne elhelyezésre, akiknek 
fellelhető családi kapcsolatai nincsenek, akiknek munka
foglalkoztatása bizonytalan módon lenne csak megoldható, 
akik olyan pszichés alapokkal, esetleg neurotikus defektu
sokkal rendelkeznek, ami feltétlenül indokolná a további 
koordinálásukat, segítésüket. Természetesen különféle idő
keretek között tartózkodhatnának e helyen az oda kijelöl
tek (maximum 2 hónap). A foglalkoztatásukkal kapcsolatban 
és egyéb, az életvitelükkel, tevékenységükkel kapcsolatban 
feltétlenül szükségeltetik egy belső szabályozó kidolgozá
sa.

Tájékoztatom Polgármester Urat arról, hogy intézetünkben 
egy belső pedagógiai pályázat került meghirdetésre, a fen
ti lehetőségek kidolgozása céljából.

Ismételten kérem csupán annak a lehetőségét felülvizsgál
ni, hogy rehabilitációs célokra tudna-e intézetünk vala
milyen ingatlant bérelni, esetleg megvásárolni és milyen 
kondíciókkal.

Szarka Attila sk.
ált.ig.h."

Ezen vegyes vállalat célja az Aszód nagyközségben lévő szovjet objektumok 
gazdasági és idegenforgalmi célú hasznosítása. A szovjet partiTer a szovjet 
hatóságokkal való egyeztetés alapján az itt lévő felépítményeket átvenné és 
azt apportként hozná a vegyes vállalatba.

Társaságunk a nagyközségi Tanácstól 99 éves időtartamra bérb e venné a 4,3 ha 
területet, melynek hasznosítására a megalakulandó vegyes vállalatok, - melybe 
ezen területet apportként vinnénk be - részvénytársasággá alakítaná át. 
Elképzelésünk szerint a terület és a felépítmények működtetése 3 részre tago
lódik:

1) A garázssor a rajta lévő töltőállomással elkülönítv e egy gépkocsi javító- 
szerelő bázis kialakítását teszi lehetővé.

2) A középső területszakaszon lévő laktanya épület és irodaépület 3 csillagos 
kategóriájú Motel kialakítása mellett idegenforgalmi célokat szolgálna.

3) A volt tiszti lakások - elképzeléseink szerint - a nagyközségi Tanáccsal 
való egyeztetés után esetlegesen a helyi lakosságnak lakásként kerülnének 
hasznosításra.Ezen elképzeléseinkben természetszerűleg - mint ahogy Önnel 
is megbeszéltük - lehetőséget látnánk arra, hogy a helyi önkormányzat is 
aktiv részese lehessen ezen objektumnak.

A Részvénytársaság létrehozásával szeretnénk kiaknázni az eddigi vendéglátó- 
ipari és idegenforgalmi programlehetőségeket, figyelembe véve Budapest, a 
Hungaroring közelségét, a tájnak az idegenforgalmi vonzóerejét, kultúráját. 
Kérem szándékunkat a terület hasznosításával kapcsolatban figyelembe venni, 
illetve támogatni sziveskedjék.
Budapest,1990. szeptember 12.

( I. Rosenfeld ) 
elnök

( Volosin Péter ) 
ügyvezető igazgató

OMEGATOURISTKFT.
1051 0d.. Jórt^nédo' tér 11.
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Aszód Nagyközség Polgármesteri  Hivatala  

K I V O N A T

az l9 9o . november 13-i CKT ü lé s  jegyzőkönyvébő l:

A KÉPVISELŐTESTÜLET HATÁROZATA A GÁZPROGRAMRÓL

2 8 / l9 9 o .s z .  ÖKT h a tá ro z a t

I . /  Az önkorm ányzati K é p v is e lő te s tü le t  
a gázprogram  h e ly z e té r ő l  szó ló  j e 
le n té s t  e l fo g a d ja .

2. 1  F e lh a ta lm a z z a  a P o lg á rm e s te r t ,  hogy 
az o rs zá g g y ű lé s i k é p v is e lő n é l já r jo n  
e l ,  hogy a gázprogram  m eg va lő s itásáh o z  
szükséges g e r in c v e z e té k  k ié p íté s é h e z  
szükséges á f la m i cé l tám ogatást ad já k  
meg a térségben  m e g é p íte tt  v e s zé lye s  
h u lla d é k le ra k ó  te le p  konperizác i ó ja k é n t .

H a tá r id ő :  !9 9 o .d e c .3 l .
F e le lő s :  P o lgá rm ester

3 . /  M e g á l la p í t ja  a k é p v is e lő te s tü le t ,  
am ennyiben az á lla m i c é ltá m o g a tá s t  
nem k a p ja  meg a té rs é g , úgy a g á z 
program  kon kré t k iv i t e le z é s e  fo r r á s 
h iá n y  m ia t t ,  e lm ara d .

k n f .

Bagyiri József sk. 
p o lg árm ester

K issn é Kulybus G iz e l la  sk. 
VB t i tk á r

/•
I K ivo n at h l t e le s :  

s z e rv e z é s i e a .

3 l / l 9 9 o . s z .  ÖKT h a tá ro z a t

Az Ö nkorm ányzati K é p v is e lő te s 

t ü le t  tudomásul v e s z i a F iú n e 

v e lő  In té z e t  r e h a b i I i t á c ió  k i 

a la k í tá s á v a l  k a p c s o la to s  t á j é 

k o z ta tó  j á t .

A szakmai p á ly á z a t  e ln y e ré s e  u tá n , 

a k é p v is e lő te s tü le t  a téma meg

tá rg y a lá s á t  ú j r a  n a p ire n d re  tű 

z i .

H a tá r id ő :  1991. á p r i l i s  3o.

F e le lő s :  P o lgá rm ester

knf

Bagylri József sk. K issn é  Kulybus G iz e l la  sk.

po lg árm ester VB t i t k á r

K ivo n at h i t e le s :  

s z e rv e zé s i e a .

3 2 /l99 o .s z . Ö<T határozat

1 . /  Az önkormányzati K épvise lő testü le t
felhatalm azza a polgármestert az 
alábbi szándéknyilatkozat m egtéte
lé re , az OEGA T0LRIST L td , i 11.
ZAKAPPXUA TOLRIST részére:

Az önkormányzati kép v ise lő te s tü le t 
a szovjet laktanya te rü letének aport- 
értékével kivári, a vegyes v á lla lk o zá s 
ban részt verm i.

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester

2 .  /  A szovjet laktanya te rü le tén  lévő Uo
db. lakást, az örtkormányai k ívánja hasz
nos! ta n i, a lakások he ly i forgalmi é r 
tékén.

A képv ise lő testü le t fe lhatalm azza a 
Polgárm estert, hogy l99o.december l - ig  
ezen igényét je len tse  be a szovjet lak 
tanyák é rtékesitésével foglalkozó Kor- 
meny-meghatalmazot triak.

H atáridő: l99o. december I .
Fe le lős : Polgármester

3 .  /  A kép v ise lő testü le t szükségesnek mondja
ki az CNEGA TOLRIST és ZAKAFPATIA T0LRIST- 
a vegyes v á l la la t  alakításának gazdaságos- 
sági számítását 3 hónapon be lü l tegye meg.

H atáridő: 1991. február 13.
Fe le lős : P olgám ester

knf
Bagyiri József sk. Kissné Kulybus G iz e lla  sk.
polgármester _ VB t itk á r

Kivonat h ite le s :  

szervezési ea.
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MÚLTRÓL A MÁNAK

Tisztelt Olvasók!

Az Aszódi Tükör Szerkesztősége egy új állandó rovat bein
dításával szeretné színesebbé tenni a lapot!
Az itt helyet kapó írások Aszód történetével kapcsolatos 
eseményeket, jelentős emlékeket kívánnak bemutatni, ismer
tető leírást szeretnének nyújtani az Aszódon található 
képzőművészeti alkotásokról, valamint mozaikképet rakni az 
elmúlt néhány évszázadban "városunkkal!" kapcsolatban álló 
híressé vált személyekről.
Néhány cím a sorozatból: Szentkereszt - A premontrei mo
nostor, A Loyd Repülőgépgyár, Podmaniczky Frigyes, Jósika 
Miklós, Elpusztult illetve pusztuló emlékeink stb* Remél
jük, ez a rovat is hozzásegíti Önöket lakóhelyünk megisme
résén keresztül, közös újságunk szeretőiéhez!

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ a  

A S Z Ó D I  K É P E K  A  X I X .  S Z Á Z A D B Ó L

PODMANICZKY FRIGYES EMLÉKEI

A leghívebb kordokumentumokat nem az írók írják, hanem a 
memoárok szerzői. A XIX. század egyik legélvezetesebb és 
legkitűnőbb memoárírója Podmaniczky Frigyes volt, aki ka- 
maszos aggálytalansággal beszél váltakozó környezetéről és 
mindig a leglényegesebb dolgokat mondja el.
Képes arra, hogy egy személy ábrázolásával elénk állítsa a 
XVIII. századbeli magyar főnemességet. Külön szerencsénk 
nekünk, aszódiaknak, hogy hosszú éveket élt a kastélyban s 
visszaemlékezéseiben fel-felvillantja korának mezővárosát.

Mindjárt érdekes számunkra az a megállapítása, hogy a 
XVIII. században élő nemesség felvilágosodottabbnak lát
szik a szolgáinál és az előítéletet sem ismeri. íme, a me
gállapításunkat igazoló sorok, ahogyan Podmaniczky rögzí
tette:

"Dacára annak, hogy atyám ágostai hitvallású volt, mégis 
a türelmetlenségnek legkisebb nyoma sem volt észlelhető 
cselekedeteiben és eljárásában. A besnyői kapucinus kolos
tor gvárdiánja s társai mindenkor szívesen látott vendégek 
valának házunknál."

Kedvelte az idős báró a zsidókat is. Ősi családi birtoká
ra, Aszódra is ő telepítette le őket.

"Akkoron - még nem bírván oly nagy számú s veszélyes pro
letariátussal mint most - híre sem volt még az antiszemi
tizmusnak, a házi zsidó vagy zsidónő mintegy a családhoz 
tartozónak tekintetett: a zsidó lakodalmak pedig nagy örö
münkre mindenkor az aszódi kastély páratlan szépségű s tá
gasságé, 32 öl hosszú nyílt erkélyen folytak le, anélkül, 
hogy bárki is legtávolabbról megütközött volna e patriar
kális szokáson."

A kastélyban különben szinte katonás fegyelem volt.

"A házirend nálunk úgy volt megállapítva, hogy reggel 
nyolc órára az egész családnak össze kellett jönnie, a 
reggelit társaságban költendő el: ha bárki közülünk elké
sett, anyánk nagyon zokon vette. A tanórák idejének múltá
val, fél kettőkor volt az első csengetés, amikor mindenki
nek ebédhez kellett átöltöznie: egy negyedóra múlva a má
sodik, s pont kettőkor a harmadik csengetés a tálalást je
lezte. Ismét pontosan kelle megjelennünk és megvárni 
anyánkat. A délutáni tanórák után hat óra tájban rövid 
ozsonna, s ezután séta vagy kocsikázás lett rendezve, leg- 
többnyire mi gyerekek nevelőnk és a gouvernante kiséreté- 
ben a közelfekvő postaállomásig gyalogoltunk, elhozandók a 
leveleket, hírlap akkor kevés, s ritkán tévedett el hoz
zánk. Este kilenc órakor költetett el a közös vacsora, s 
tíz órára jó éjt kívánva, s anyánknak kezet csókolva, nyu
galomra hajtotta fejét az egész család. Reggelizni s va
csorázni tavasztól őszig rendesen a szabadban szoktunk 
volt."

Hát bizony a kis báróknak úgy kellett viselkedni, mint va
lami javítóintézetben!

"Midőn ebédhez ültünk, rövid imát rebegtünk, s azután 
szótlanul kelle ülnünk mindvégig, ami nem ritkán nagy erő
feszítésbe került. Ha a gyermekek közül valamelyik az 
ételben válogatott, napokig mindig ugyanazt kapta, amíg 
csak jóízűen meg nem ette azután az általa megvetett 
ételt. Azt szokta volt mondani édes atyám és anyám: aki 
válogat, nem éhes, aki pedig nem éhes, az adjon hálát az 
Úristennek, hogy egyáltalán étellel látja el - ne kérdez
ze, hogy minő ízű az."

Úgy tűnik, arisztokrata gyereknek sem volt könnyű az élete 
abban az időben, bár írónk azt állítja, hogy így szokta 
meg, sőt később még meg is kedvelte a sárgarépát és metélt 
levest.

"Büszkén vallom, hogy gyerekkoromban tanultam meg dolgoz
ni, illetőleg folyton foglalkozni, de egyszersmind kedé
lyesen mulatni is."

A hatalmas aszódi kastélyban egész nemzetség lakik. Ősi 
szokás szerint a fiúk családalapítás után nem hagyják el 
az ősi fészket, inkább kibővítik.

"Nagybátyámat második apámul tekintettem, mert nagyon ked
velt, s minden áron azon volt, hogy férfias magaviselethez 
s időtöltéshez szoktasson, mindig attól tartóan, hogy a 
sok nő s tanulmány közepette elasszonyosodom... Nem bán
ta, ha néha-néha egy kis csínt követtem is el, s ha rajta
kaptak s tapasztalá, hogy bátran védelmezem magam, párto
mat fogta s megdicsért: ha gyáva valék s ügyetlen, benn
hagyott a csávában s leszidott. Mint hajdani lovas tiszt, 
szerette a bátorságot, fürgeséget, pontosságot s nyíltszi- 
vűséget."

De tudott az aszódi kastély lovagvár is lenni. Akkor vált 
azzá, amikor vásárt tartottak Aszódon. Megbecsülhetetlen a 
hiteles kép, amelyet ezekről a fiatal báró fest.

"A vásár napján jókor reggel egy veres vászonnal kihányt, 
pléhfélholrídal díszített régi török sátor feszíttetett ki 
a kastély kapuja előtt Belsejében elhelyezeti: ódon .tölgy
fa asztal körül helyet foglalt mindenek előtt a főszernél'/, 
a pirospozsgás, kissé potrohos Blázy uram. - Blázy uram 
szűrszabó volt s Aszód mezővárosának érdemes bírája... a 
jegyzőtől a kisbíróktól, mint segédjeitől körülvéve szedte 
curuli székéből a helypénzt, s szolgáltatott igazságot... 
Vásár alkalmával az urasági hajdúk közül hárman rendeltet
tek Balázs uram (a kastélyór) mellé, akik aztán kék ga
tyát, zöld rövid dolmányt, címeres báránybór süveget s 
pantalléros kardot öltve és panganétos puskát ragadva ké
pezték négyen a vásári uradalmi őrséget. Jaj volt annak a 
csínt elkövetett cigánynak vagy csavargónak, aki Blázy bí
ró uram suguri Ítélete nyomán Balázs hajdú s társai körme 
közé, helyesebben mondva, mogyorópálcái alá jutott... 
Édesanyánktól mindegyikünk kapott néhány húszast, mely 
kinccsel a zsebünkben indulónk el vásárfiát venni, különö
sen testvéreinknek, a házbelieknek s a cselédségnek."

A XIX. század közepén Aszód is megújul, nagy fejlődésnek 
indul. Erről is ír Podmaniczky Frigyes.

"... patika keletkezett, meg házi orvos is rendszeresítve 
lett. Nagy fogadó is épült, mely arról volt híres, hogy a 
német építész az első emeltre vezetendő lépcsőről megfe
ledkezvén, nagy dilemmába jutott, mikor arról volt szó, mi 
módon érhetők el majd az első emeleti vendégszobák s a 
táncterem."

Ennyit a visszaemlékezésből, ennyit a régi szemtanú írásá
ból!
A szerkesztő bevallja, hogy az érdekessége mellett az Is 
célja volt az írás megjelentetésének, hogy kérhessük: aki 
a régi Aszódra vonatkozó feljegyzéseket, írásokat őriz, 
kölcsönözze, mutassa meg a szerkesztőségnek, hogy a MÚLT
RÓL A MÁNAK szóló rovatunkat közösen írhassuk.

Fercsik Mihály

Aszód
F I L M S Z Í N H Á Z

Ismét várja a filmkedvelőket a nyár közepén bezárt aszódi 
kőmozi a Wibo Cinema Gmk. kezelésében. A pénztár és a büfé 
16 órakor nyit, s a Halálhozó 3000 című filmet 1B órától 
vetítik. Hétfő és kedd kivételével mindennap várják a né
zőket.
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TÁJÉKOZTATÁS A  ZSIDÓ TEMETŐRŐL II.

A hűvösebb napok ellenére a gyökérirtás, a tönkök kiásása 
majd minden nap folyik. A pókhálószerű gyökerek, csonkok 
igen mostohává teszik az előrehaladást. A terület elsimí
tására, kiegyengetésére két okból van szükség. Egyrészt: 
célunk a környezet megkímélése a növényirtó vegyszerek to
xikus hatásától, egyáltalán szeretnénk a legminimálisabban 
használatukat alkalmazni. Másrészt: szeretnénk a temetőt 
olyan állapotba hozni, hogy a tavaszi sarjadáskor egy fű
nyíró vagy éppen egy kasza "kordában" tudja tartani az el
burjánzásra törekvő növényzetet.
Engedjék meg, hogy egy személyes örömömet tolmácsoljam! 
Mikor augusztus 20-án egyedül kezdtem el a bozót irtását, 
nam gondoltam, hogy két hónap eltelte után egyre többen 
szólítanak le az utcán segítséget ajánlva, egyre többen 
ragadnak tollat és írnak levelet támogatásuk jeléül, egyre 
többen érdeklődnek találkozásainkkor. Számítottam segít
ségre, de idáig a dolgok zökkenőmentesebben folytak, mint 
azt gondolni mertem.
Ezen kissé ömlengőssé sikerült sorok kapcsán hadd kö
szönjem meg a Petőfi Laktanya Önálló Vezetésbiztosító Ez
redének és Híradó Zászlóaljának komoly segítségét! Az ez
red 24 munkanappal, a zászlóalj 53 munkanappal járult hoz
zá idáig a vállalkozás sikeréhez. Külön köszönet Sztán 
István, Helgert Imre, Puskás László, Gurka Péter tiszt 
uraknak a munkaerő biztosításáért. Egyben ki szeretnék

emelni három sorkatonát, akik tisztességes munkájukkal nem 
kis segítséget jelentenek: Göncz András (Jászkisér), 
Gönczöl Károly (Abony), Varga Tibor (Kartal). Nagy örö
mömre szolgált, mikor a Fiúnevelő Intézetből megjelent 
a temetőben egy csoport - 9 fő - Kiss István és Turcsán 
János nevelőtanárok vezetésével. Azóta többször jöttek és 
nagy lendülettel ássák ki a tuskókat. Ez a felújító munka, 
ami különlegességével - mauzóleum, temető, előbukkanó sír
kövek - remélhetőleg maradandó élményt nyújt a fiúknak, 
emlékével talán segíteni fogja őket a későbbiekben is, mi
kor visszatérnének majd a társadalomba, az otthonukba. 
Példa értékű az MSZMP helyi szervezetének kerítésjavító 
akciója. Nagy jelentőséget tulajdonítanék annak, ha a te
mető kapcsán a közvetlen kontaktusba kerülő pártokat a 
felújító munka hozzásegítené a kompromisszumra képes kon
szenzus eléréséhez.
Figyelemre méltó segítséget ajánlott föl Dicse János a 
Költségvetési Üzem igazgatója. Két napra rendelkezésünkre 
bocsát olyan gépeket, amelyek a szállításban, tereprende
zésben, gyökérirtásban derekasan helyt tudnak állni. Né- 
hányan munkaeszközt adtak: Balázs József, Both Tamás, Tóth 
Pál; van aki rendszeresen jár tuskózni: Búzás Pál, Bagyin 
József; van aki segítségét ajánlotta: Gyöngyi Tibor, Kopin 
László, Pataki János, Tóth Lajos. Köszönöm mindazoknak, 
akik segítettek megtenni az első lépésket!

Asztalos Tamás

El olvasói levelek E3
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm sokunk nevében köz
ségünk megválasztott vezetőségét. Nagyon nehéz örökséget 
kaptak útravalónak.
Erőt, egészséget kívánunk becsülettel végzendő munkájuk
hoz.
Szeretném remélni, hogy úgy a vezetőség, mint mi, közsé
günk lakói, közös akarattal megtaláljuk az egymáshoz veze
tő utat. Végre felül tudunk emelkedni a sok éve belénk 
gyepesedett, zárkózott, tartózkodó, nemtörődöm magatartá
sunkon.

Köszönetét szeretnék mondani az Idősek Napközi Otthonának 
tagjai nevében is azért az emberséges, szeretetteljes, 
megértő törődésért, anyagi támogatásért, melyben eddig is 
részünk volt.
Bízunk, hogy közös akarattal, egymás iránti türelemmel, 
megértéssel átvészeljük ezt a nehéz időszakot és békesség
ben, reményekkel teli évek következnek.

Huszár Lászlóné 
nyugdíjas

Gyermekek a gyerm ekekért
1990. november 7-11. között három együttes jótékonysági 
koncertjeinek színhelye volt Hatvan, Gödöllő, Aszód és 
Fót.
Milyen célt is szolgált a hat fellépés?
A berkeszi nevelőotthon Széltoló "Ambelt-band" együttesé
nek tagjai, tíz állami gondozott gyermek s a vezetőjük 
Lázár Péter nevelőtanár elhatározását. Egy olyan családi 
ház felépítéséhez az anyagi fedezet megteremtését, amely 
közös otthonuk lehetne.
Lázár Péter ugyanis három saját gyermeke mellett vállalná 
a tíz gyermek további nevelését, taníttatását, de erre je
lenlegi másfél szobás lakása nem ad lehetőséget.
A gyerekek végre otthonra, szerető gondoskodásra találná
nak, továbbra is együtt zenélhetnének, zeneiskolában mé
lyíthetnék el tudásukat, szakmát tanulhatnának. Elképzelé
sük szerint míg önálló életet nem kezdenek, egy nagy csa
lád tagjaként élnének együtt.
Tervük megvalósításához azonban pénz kell, s nem is kevés. 
Ezért fogtak össze az aszódi Fiúnevelő Intézet nemrég ala
kult KETANO DROM és a fóti Gyermekváros FOLT együttesével, 
hogy a koncertek bevételéből maguk is hozzájáruljanak ott
honuk megteremtéséhez.
Mint a koncertsorozat valamennyi állomásán jelenlévő, ál
líthatom, hogy a november 10-i aszódi két fellépés volt a 
legsikeresebb. A Fiúnevelő Intézet tornatermében a szom
bat délutáni előadást az ottani növendékeknek rendezték. A 
150 főnyi gyereksereg tapsa, éljenezése többször vissza
parancsolta az együtteseket, újabb ráadást követelve. Na
gyon megható élmény volt midennek szemtanúja lenni.
A javítóba utalt "elvetemült, rossz" srácok ismét bebizo
nyították, hogy nem veszett ki belőlük az emberség, a szo
lidaritás, a mások megsegítésére törekvés.
Ha egy beteg gyermek gyógykezeléséhez, véradáshoz kértünk 
segítséget, a "javítósok" önként ajánlották megtakarított

pénzük, vérük egy részét. Most is több ezer forinttal já
rultak hozzá a berkeszi kezdeményezés megvalósulásához.

Szép volt fiúk!

Az esti előadásra a község lakosai közül szintén sokan 
váltottak jegyet. (Láthattuk a nézőtéren a Stündl házas
párt, a kollégistákat Klausmann Ferencné vezetésével és az 
intézet több dolgozóját családjukkal. Szerk.) A műsor vé
gén többen személyesen köszönték meg, hogy részesei lehet
tek e nem mindennapi kezdeményezésnek. A többiek hasonló 
véleményét a soha szűnni nem akaró taps fejezte ki.
Az aszódi cigány hagyományőrző együttes neve KETANO DROM, 
magyarul KÖZÖS ÚT. A koncertsorozat szereplői elindultak 
ezen az úton. De még az elején járnak. Amiről azonban 
nem akarnak letérni. Az út építése 1991. első felében 
Szabolcs-Szatmár megyében folytatódik. Reméljük, minél 
több leágazással, mellékúttal egybekötve, s az utakon egy
re több egyirányba haladóval.
Hisz a gyermekvédelem, a gyermekek segítése mindannyiunk 
érdeke. Az SOS 90. - az otthontalan gyermekekért létrejött 
alapítvány - nemcsak a berkesziek megsegítéséért kelt 
életre. Mert rajtuk kívül még nagyon sok gyermek vágyik 
otthonra. Reméljük, nem hiába.
Azok az ovasóink, akik személyesen nem vehettek részt a 
koncertsorozat valamelyik előadásán, de segítséget, támo
gatást tudnak nyújtani a közös otthon valóra válásához, 
felajánlásaikat a következő csekkszámlán tehetik meg:

GYERMEKEKÉRT SOS 90.
K0NZUM BANK RT. NYÍREGYHÁZA

449-98929 
K 15-12984

Farkas János 
nevelőtanár
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EGYHÁZI HÍREK

Ü n n e p  a  F i ú n e v e l ő b e n

November 10-én este £ órakor a Váci Egyházmegye Főpásztora 
- Marosi Izidor megyéspüspök űr -szentmisét mutatott be 
az aszódi Fiúnevelő Intézet kápolnájában. (Ezt a kápolnát, 
mely október 6. óta mőködik, a növendékek meszelték ki, 
mázolták az ajtókat, ablakokat, és a berendezések nagy 
részét is saját kezűleg készítették el.)
A szentmisén ott voltak az aszódi hívek is. A fiúk nevében 
Saffer József köszöntötte a hozzájuk ellátogató Püspök 
Atyát, és egy saját maga faragta feszületet adott ajándék
ba neki.
A szentmise homíliájában (prédikáció) az újrakezdésről 
beszélt a Főpásztor, arról, hogy Isten szemében nem az em
ber múltja számít, hanem az, hogy tudunk-e bünbánatot tar
tani és újrakezdeni. Meleg szavakkal köszönte meg az aján
dékot, amit a fiúktól kapott. Elmondta, hogy ez a feszület 
el fogja kisérni őt élete végéig, mert kifüggeszti majd a 
szobájában. Valahányszor megsímogatja a feszület korpu
szát, Jézus testét, mindig arra az Istenre fog gondolni, 
aki Atya, és szerétéiből küldte Szent Fiát a világba, hogy 
mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem üdvöziiljön. 
Ettől a szeretettől megfosztva az ember nem élhet boldog 
életet.
November 10. felejthetetlen ünnep marad a Fiúnevelő Inté
zet lakói, mind pedig az aszódi katolikus hívek szívében, 
mert találkoztak egy apostolutóddal, aki Krisztus Evangé
liumát hirdette.
Az Intézetben hitoktatás is van. Minden szerdán délután 3 
és 4 óra között tartunk hittanórát a vallás és Isten iránt 
érdeklődő fiúk számára. A hitoktatást már Mándcki György 
atya kezdte el a tavalyi év folyamán.

dr.Huszka Mihály 
plébános

Mihály atya irodai szolgálata

Ajándék a karácsonyfa alá
Az aszódiak által már köztudott: szeptember eleje óta új 
plébános, dr.Huszka Mihály hirdeti az igét a katolikus hí
veknek. Isten szolgája azonban nemcsak személyében, de új 
kezdeményezéssel is rendelkezésére áll az arra rászorulók
nak.
Erről beszélgettünk az egyik nap, amikor felkerestük Be
nedek utcai hivatalában. Tájékoztatásából többek között 
megtudtuk, hogy a nagyközség általános iskolásainak, a 
gimnazistáknak s a Fiúnevelő Intézet növendékeinek tart 
hittanórákat, természetesen a napi kötelezően előírt temp
lomi szertartásokon kívül. Mivel az említett elfoglaltsá
gok jelentős időlekötéssel járnak, igen kevés időt tölthet 
otthonában. A parókián való tartózkodását kiszámíthatat
lanná teszik ráadásul a temetések s a betegekhez való lá
togatások, ezért bevezette az úgynevezett irodai szolgála
tot. Ez azt jelenti, hogy minden hétfőn, szerdán és pénte
ken 16 órától 17.30-ig fogadja Mihály atya azokat, akik 
bejelentést kívánnak tenni a házasságkötéssel, a kereszte
léssel vagy halálesettel kapcsolatban. A plébános úr 
egyébként külön is kihangsúlyozta: szükség esetén bármikor 
s bármilyen ügyben rendelkezésére áll mindenkinek, de a 
fent említett időpontban tartózkodik biztosan a plébánián. 
Egyébként már az eltelt rövid időszak is bebizonyította: 
bevált, szükség van rá.
Karácsony közeledtével az ünnepre készülődés is szóba ke
rült. Immár hagyománnyá vált, hogy az aszódi katolikus 
gyerekek pásztorjátékkal emlékeznek meg Jézus születésé
ről. Az idei játékra sok gyerek jelentkezett, így az an
gyali karral is bővülhetett a keretjáték.
Bízvást gondolja mindenki: sikerül majd a játék. Jó lenne, 
hiszen sajátos ajándéknak szánják a gyerekek pásztorjáté
kukat mindenki karácsonyfája alá.

Kovács István
hivatásos pártfogó

HÍREK -  ESEMENYEK-GONDOLATOK

Novemberben általános iskoláinkban a 8. osztályos gyere
kek szülei részére pályaválasztási szülői értekezletet 
tartottak, melyre meghívták a környék gimnáziumainak, 
szakközép- és szakiskoláinak igazgatóit, tanárait, akik 
tájékoztatást adtak a felvételi lehetőségekről. Megaöbbe- 
nést keltett a szülőkben, hogy a jövőben csak úgy vehetik 
fel a szakiskolába a gyerekeket, ha valahol a szakmai gya
korlatot biztosítani tudják számukra, mivel a vállalatok 
nem vállalnak már ipari tanulókat. Nem könnyebb a helyzet 
a gimnáziumokban sem, mert elsősorban a kiváló és jó ta
nulmányi eredményt elért diákok kerülhetnek be.
Sajnos már ebben az évben is nagyon sok volt az olyan 14 
éves fiatal, akiket nem vettek fel semmilyen tanintézetbe, 
és fiatal koruk miatt elhelyezkedni sem tudtak.
Félő, hogy ez a szám még inkább emelkedni fog.

Bizonyára észrevették, hogy Aszódról is elmentek a szovjet 
katonák, nincs adás a hármas csatornán. Ezúton tudatjuk 
Olvasóinkkal, hogy a Művelődési Ház a gödöllői MÉH-től 
megvásárolta az általuk eladott adórendszert és antennát. 
A közeljövőben (tavasszal) tervezzük ennek felhasználásá
val egy körzeti TV adás bevezetését, amely községünk köz
életi híreit, eseményeit kívánná bemutatni, ezen kívül 
filmeket sugározna, hirdetéseket közvetítene.
Itt szeretnénk felkérni mindazokat, akik ebben a munkában 
segítségünkre lennének, jelentkezzenek a Művelődési Ház
ban.

Az elmúlt hónapban a Kossuth Lajos utcában 4 új kereske
delmi szolgáltató egység kezdte meg működését. A "Klára" 
butik helyén nyílt impozáns, ragyogóan tiszta csemege, de
likát üzlet rendkívül nagy sikert arat a vásárlók körében. 
A mindig friss és nagy választékban kapható hentesáruk, 
csemege és változatos delikát áruk, az udvarias, kedves 
kiszolgálás mindig vevőcsalogató lesz ebben az üzletben.

Ismét működik a SIMONI FOTO,, amelynek új helye a Kossuth 
Lajos utca, a zöldséges mellett van.

oo
EXOTIC néven új butik nyílt a Kossuth Lajos u. 3. szám 
alatt, amely tovább gazdagítja községünkben a vásárlási 
lehetőséget, választékot.

c o

Várja vásárlóit a Kossuth Lajos u. 64. szám alatt megnyílt 
új Paplr-írószer-ajándék bolt is, melynek előnye, hogy kö
zel van az iskolához, könnyen ki tudja elégíteni a diákok 
igényeit.

O O
A közeljövő egyik meglepetése: gyógyszertár létesül
- mindannyiunk örömére - a Falujárók útja és a Hatvani üt 
kereszteződésénél lévő ház alsó részén egy fiatal gyógy
szerész-házaspár vállalkozásaként.

o o

A Családsegítő Szolgálat lelkes amatőr színjátszói, diákok 
és felnőttek, zenés mesejátékkal készülnek a közelgő ünne
pekre.
Müller Péter Iván: Rózsa és Ibolya című zenés meséje kel
lemes szórakozást nyújt majd gyermekeknek és felnőtteknek 
egyaránt.
A színjátszó kör évek óta együtt dolgozik, számtalan fel
lépéssel a hátuk mögött.
A zenés mesejáték előadására december 2-től folyamatosan, 
különböző helyszíneken kerül sor.
Előreláthatólag 9-10 előadáson szórakoztatják majd az ap
róságokat, télapóvárás és karácsonyi ünnepségek keretén 
belül.



6 ASZÓDI TÜKÖR 1990. november

Celladam tes%t Aszódon
Az emberi szervezet morfológiai rendjét az immunrendszer 
tartja egyensúlyban. Ennek az egyensúlynak a megbomlása, 
tartós felborulása eredményezheti a rosszindulatú dagana
tot is.
A CELLADAM Cancer Research Group által kidolgozott eljá
rás, nagyon érzékenyen, ezt a felborult egyensúlyi állapo
tot képes kimutatni.
Az eljárás egy vérvételen alapul, az eredmények közlése 
orvosi konzultáción történik.
A Vöröskereszt Aszódi Csoportja sokak kérésére szervezte 
meg november 5-én az Ipartestületben a CELLADAM-vizsgála- 
tot. 72 fő vett részt a vérvételen, melynek eredményét pár 
nappal a vizsgálat után minden résztvevő kézhezkapta. A 
nagy érdeklődésre való tekintettel közöljük, hogy aki sze
retné a vizsgálatot elvégeztetni, keresse fel a CELLADAM 
Budapesten működő laboratóriumát.

1061 Budapest, Dalszínház u. 10.
Telefon: 112 20 131 09 47 

Vérvétel: hétfőtől pénteking naponta 8-16 óráig.

A vizsgálatra szükséges: egy saját címre megírt boríték 
bélyeggel ellátva, belső oldalára személyi számot kell ír
ni, valamint 300,- Ft a vizsgálat díja.
A CELLADAM-teszt Aszódra történő lehívása a megfelelő 
igény alapján január-február hónapban ismét lehetséges, ez 
azonban kizárólag a jelentkezők számának függvénye.

S o r j á k

Bele a közepébe, mivel már nyakig vagyunk benne!
Az ABC - Kondoros tér - előtt olyanok azok a lánctartó 
oszlopok, mint egy sebtében elhagyott koncentrációs tábor 
akasztóiéi. Némelyikből kiálló bökő hegy csak áldozatát 
várja.
Nagy örömére szolgált a Hatvani úton járóknak a bekötőutak 
torkában tátongó kátyúk kijavítása, az árkok tisztítása. A 
munka azóta abbamaradt, a félkész vályúba visszalopózott a 
sár, újra torlaszt építve ragacsos testéből.

A választási csatározások befejezése után úgy tűnik, hogy 
ha lassan is, de kezdetét veszi a BÉKÉS ÉPÍTÉS korszaka. 
Erre szeretnénk következtetni abból is, hogy az Aszódon 
működő pártok vezetői, különböző tisztségviselői is kere
sik a kapcsolatot a lakossággal s rendszeres fogadóórákat 
tartanak. Itt őszinte beszélgetésre, a vélemények ütközte
tésére egyaránt lehetőség adódik.
KOVÁCS TAMÁS - az SZDSZ-FIDESZ által támogatott önkormány
zati képviselő minden hónap első hétfőjén 18 órától tart 
fogadóórát a Művelődési Házban.
A FIDESZ és SZDSZ minden hétfőn 18 órától tartja összejö
veteleit a Művelődési Házban lévő helyiségében.

vJV Jjw

Köszönet a választópolgároknak

Az SZDSZ és a FIDESZ aszódi csoportja köszöni a közös kép
viselőjelöltjükre leadott szavazatokat.

Az MSZMP aszódi szervezetének képviselőjelöltjei tiszte
lettel megköszönik azoknak a válaszópolgároknak a bizal
mát, akik szavazatukat a párt jelöltjeire adták.
A kapott bizalom - írják levelükben - megerősített bennün
ket abban, hogy a párt nincs egyedül törekvésében, mellyel 
a nép javát kívánja szolgálni.

Búzás Pál Kovács Ágoston
Kiss Károly Szalai László

E S E M É N Y E K  A Z  Ö N V É D E L M I C S O P O R T  É L E T É B Ő L . . . .

Az Aszódi Önvédelmi Csoport nem vezet naplót a tevékenysé
géről, pedig alig néhány hónapos működésük ideje alatt is 
történtek az eseménynaptárba kívánkozó "kalandjaik". 
Előfordult, hogy fiatalok népes csoportja a Pesti úton 
KRESZ táblákat "döntögetett", s az önvédelmisták megjele
nése vetett véget rendetlenkedésüknek.
Másik említésre méltó esemény:
- Éjjel egy - a munkából hazatérő - családanyát három fia
tal férfi bekényszerített egy sötét mellékutcába. Az ön
védelmi csoport tagjai autójukkal éppen arra jártak. 
Megjelenésük menekülésre kényszerítette a bűnös tettre 
készülőket.

- Szeptemberben történt, hogy a szolgálatos észrevette: az 
egyik aszódi üzlet védőrácsát elfelejtették lehúzni s az 
ablak törött. Felkereste az üzletvezetőt, aki mulasztá
sát pótolta, de a késő éjszakai zavarást rossz néven 
vette.

Tanácsokat is adnak az önvédelmi csoport tagjai:
- Kérik az üzletek, intézmények megfelelő kivilágítását. 
Szenoráczki Ferenc örömmel tájékoztatja lapunk olvasóit, 
hogy a 14 fővel alakult csoport ma már negyven főt szám
lál, akik között van tanár, lakatos, segédmunkás, vállal
kozó, de abban valamennyien megegyeznek, hogy cselekede
tükkel Aszód közbiztonságát kívánják szolgálni.

Remélhetőleg demokráciánk nem lesz ilyen kérész-életű, nem 
fog úgy szétfoszlani, mint az ároktisztítás kezdeti lelke
sedése.
Itt a tél. Talán leszedi végre valaki a póznára száradt 
villanykörtéket. Elértek, kiégtek. Esténként sok ilyen ut
cának nevezett fekete lyukba bújhat az ember. Hacsak egy 
kóbor szentjánosbogár nem hoz fényt az utcák alagútjába, a 
sötétséget néhol harapni lehet.
Olyan a Fő utca, mint egy skanzen. Telis-tele van fekvő 
térplasztikákkal. Kezdetben parkolónak indult, de azóta 
szárnyal az utca művészének képzelete. Megannyi bukkanó, 
ravasz kis perem teszi tetszetőssé a sétálók bazaltkockás 
lépteit. Sajnos nem mondhatjuk el róla: "áll ércnél mara
dandóbban", hiszen már most bontják, toldják-foldják.

Asztalos Tamás

AZ ASZÓDOM MŰKÖDŐ PÁRTOK ÖSSZEJÖVETELEINEK IDŐPONTJAI:

MDF - minden hétfőn 18-20 óráig
SZDSZ - minden páratlan héten hétfőn 17 órától

minden páros héten hétfőn ügyelet 17 órától 
MSZMP - minden csütörtökön 17-19 óráig

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

r&A e&s rJW
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Negyvenhat éve történt...

Vitatkoztak és vitatkoznak róla, hogy felszabadulásunkat 
ünnepeljük-e április 4-én. Tények, adatok sokasága, négy 
évtizedes történelmünk eseményeinek sora megkérdőjelezi az 
ünneplés jogosságát. Mégis emlékeznünk kell 1944. december 
6-ára, amikor számunkra, aszódiak számára véget ért a há- 
burú, befejeződött Szálasiék embertelen, eszménytipró őrü
lete.
S ezzel új élet kezdődhetett a romokon. Pusztulás az anya
gi értékekben, zavart, tisztázatlan gondolatok sokasága az 
agyakban, s aggodalom a szívekben.
Mi lesz holnap? Mi lesz velünk?
A választ kerestük, s indultunk "megforgatni a világot". 
Nem az egyes emberek, hanem a nép. A dolgozók! És amit vé
geztünk, azt hittel tettük, talán ezért is volt olyan 
könnyű félrevezetni bennünket.
Mégis emlékezünk december 6-ára. A szenvedéseinkre, a 
halottainkra, megrabolt, tiszta hitünkre.

Szerk.

PÁRTÉLET
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Egy kisgazdapárti meditáció Közérdekű inform ációk

A RÖG
NAGYKÖZSÉGI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A s z ó d

Ha egyszer röghöz kötődtél,
S a rög nem kívüled lett s él, 
Benned van és nem porlik el, 
Mert szíved óvja, s védni kell

Majd magad leszel egykoron 
E rög, e puszta földhalom,.
Ha élted óvta Istened,
5 nem tette tönkre embered.

Ügyfélfogadási rend:

Szakigazgatási szerv: hétfő - szerda - péntek 8.00-16.00 óra
Polgármester és VB titkár minden hétfőn 13.30-18.30 óra

Az Evangélikus Templom állandó templomi rendje:
Istentisztelet: minden vasárnap 10 és 15 órakor 
Gyermek Biblia-kör: minden vasárnap 9 órakor 
Biblia óra: szerda 17 óra 
Ifjúsági óra: péntek 17 óra

Vigyázz hát lelked mélyiben 
E pici rögre csendesen.
E rög, ugye tudod te már 
Nem más: mit szíved visszavár,

A Római Katolikus templom állandó Istentiszteletei:
hétfő, kedd, szerda, péntek: 18 óra 
csütörtök: reggel 7 óra 
vasárnap: 8, 18 óra
szombat: 18 óra, helye: Fiúnevelő Intézet

Szépapád őrzött apádnak,
S apád sem őrizte másnak,
Neked akarta átadni,
De nem maradt neki semmi,
Mert elvette azt "Mindenki".

De beléd plántált valamit:
Hogy ez a Galga menti táj,
S annak egy kicsiny rögje bár, 
Csak tiéd és senki másé,

S nem a "Mindenki" gazdáé. 
Figyelj hát oda szívedre!
Míg ezt te itt meg nem leled, 
Legyen akármily kikelet,

Nem lesz Haza, Feltámadás,
Csak szócséplés, rágalmazás.
De megtalálva a Rögöd,
Mit apád már rég örökölt,

Őrizd, mint legszebb kincsedet, 
S ne hagyd elvenni senkinek, 
Mert ez a Hazaszeretet,
S rögöd nélkül nincs kikelet.

Horváth Anna

A Petőfi Múzeum újdonsága:
Vára(o)sképek I-III.
Magyarország XVII. századbeli jelentősebb várairól készült metszetek reprodukci
ói. Háromcsomagos kiszerelés, csomagonként hat reprodukcióval.
B von Pürckenstein eredeti metszeteinek felhasználásával készítette Franz 
Fazekas, bevezetővel és ismertetővel dr.Asztalos István látta el.
Megjelent a Faze Kiadó gondozásában Németországban.
Csomagonkénti egységár: 840,- Ft.
Aszód látképe 1851-ből
Megjelent a Faze Kiadó gondozásában, szintén egyedi nyomdatechnikával.
A reprodukció ára: 98,- Ft.

Az Aszódi Községi Könyvtár nyitvatartási rendje:
hétfő: - 13-18 óráig
kedd: 9-12 13-18 óráig
szerda: - -

csütörtök: 9-12 13-18 óráig
péntek: 9-12 -

szombat: 9-12 -

Lakótelepi könyvtár: hétfő, csütörtök 14-18 óráig.
Beiratkozási díjak: gyerekeknek 10,- Ft, felnőtteknek.20,- Ft.

Az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet hétvégi központi ügyelete: minden hétvé
gén, szombat reggel 0.00 órától hétfő reggel 7.00 óráig. Helye: SZTK körzeti or
vosi szoba.
Minden szombat délelőtt gyermekgyógyászati és fogászati műszak működik a rende
lőintézetben.

A gyógyszertár nyitvatartási és ügyeleti rendje:
Nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig 8-18 óráig

péntek 8-16 óráig
Éjszakai' ügyelet: hétfő, kedd, szerda, csütörtök.
A hétvégi ügyelet - önkormányzati engedéllyel -ideiglenesen, szervezeti okok mi
att szünetel. Sügős esetben gyógyszerkiadás a rendelőintézet központi ügyeletén.

Köszöntjük az ASZÓDI TÜKÖR 

200. előfizetőjét!

KAÁLI NAGY KÁLMÁN (Aszód, Baross tér 2/c.) 

személyében

Őszintén reméljük, hogy kiadványunk hosszú
időre elnyeri tetszését.

Anyakönyvi hírek

Ú j s z ü 1 ö t t e k

Benedek László Aszód, Bocskai u. 15.
Kovács Judit Aszód, Falujárók útja 5/3.
Szita Ádám Aszód, Kossuth L. u. 80.
Parrag Gergely Aszód, Határ u. 9.
Varró Ákos Aszód, Petőfi S. u. 46 .

Nagy Imre Aszód, Szabadság tér 1
Barát Mária Aszód, Falujárók útja 5/2.
Hartmann Ferenc Aszód, Falujárók útja 5/3.
Kmety Noémi Aszód, Szőlő u . 1.
Erdélyi Levente Aszód, Frlujárók útja 5/13
Farkas Csaba Domony, Baross u. 23.
Koczman Norbert Domony, Fő út 135.
Száraz Szabolcs Domony, Ady E . u . 2.
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Kedves Olvasó!

*  J "

Köszöntjük Önt olvasóink táborában!
Amennyiben első alkalommal vette meg lapunkat és 
elnyerte tetszését, közöljük Önnel, hogy lehető
ség van előfizetésre.
Az éves díj 60,- Ft, melyet vagy piros postai 
csekken, vagy pedig személyesen a Művelődési Ház
ban lehet befizetni.

Várjuk egyben szíves véleményét, észrevételét, 
javaslatát, mi kerüljön újságunkba, miről tájé
koztassunk, miről írjunk, ml az, ami Önt illetve 
Ön szerint a széles közvéleményt érdekelné. Az 
újság segítséget kíván nyújtani minden témában. 
Lehetőséget biztosít hirdetések, közlemények, 
kisipari szolgáltatások közlésére. Forduljon hoz
zánk bizalommal!
Azt kívánjuk elérni, hogy az ASZÓDI TÜKÖR valóban 
közérdekű kiadvány legyen.

Tisztelettel megköszönjük bizalmát, ha előfizet 
újságunkra.

ASZÓDI TÜKÖR SZERKESZTŐSÉGE

Címünk: ASZÓDI TÜKÖR SZERKESZTŐSÉGE 
2170 Aszód, Pf. 9.
Telefon: Aszód 9

T A L L Ó Z Ó
Hogy mik vannak?

Magyar Nemzet
1990. november 16-i szám B.oldal

- Állítson emléket önmagának!
Rendeljen otthonába, kertjébe 

privát mellszobrot, emlékművet, 

p ir am i st .

Glória Gmk.
Munkafelvétel a hirdetés megje

lenése napján 16-18 óráig a 

138-7400 telefonszámon.
X

- Lidérc- és szellemirtást ott

honában vállalunk. Tömbházakban 

kedvezmény. Garancia és diszkré

ciói Első Hazai Szellemirtó Kft. 
Rendelésfelvétel a mai napon 
19.00-21.00 óráig, telefon: egy- 
százharmincnyolc-nyolcvanhárom- 

n ul la - há ro m .
X

35.

A Művelődési Ház közérdekű kiadványa 
II. évfolyam 12. szára

Megjelenik havonta 
Ára 6,- Ft
Felelős kiadó 
Dinnyés László

Szerkeszti a Szerkesztőbizottság 
Asztalos Tamás 
Fercsek Mihály 

Lászlóné Herr Piroska 
Pardi Lászlóné

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

Művelődési Ház
2170 Aszód, Pf. 9. Kossuth L. u. 72. 

Készült
az Ipari Műszergyár Sokszorosítójában 

400 példányban 
Felelős vezető: Németh Lajos 

IMI R0TA 1492

Figyelem!
IMI SOKSZOROSÍTÓ

TOVÁBBRA IS VÁLLALJUK

intézményeknek, vállalkozóknak, kisiparosoknak bármilyen tipusú 
nyomtatványok (ügyviteli nyomtatványok, nyilvántartó kartonok, szó
rólapok, gyártmányismertetők, számlatömbök, plakátok, mozi és műve
lődési ház programok stb., stb., stb.) készítését.

Jelszavunk: olcsó ár, gyorsaság, pontosság!

Ne felejtse: nyomtatványait tőlünk kapja meg leghamarabb!

H irdessen az^
Feladó cím:

ASZÓD MŰVELŐDÉSI HÁZ

' T Ü K O R t o !


