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NÉGY HÚSVÉT
1961-ben harmadikos kisiskolás voltam, és 

már ekkor jártam ministrálni. A feltámadási kör
meneten életemben először kaptam egy kis felada
tot, és ez az élmény, hogy égő gyertyával kisér
hettem a körmeneti keresztet, nagy boldogsággal 
töltött el. A feltámadás öröme teljesen átjárt 
és kétségektől mentesen valóságos volt számomra, 
hogy Jézus legyőzte a halált, és f ö l 
t é  m a d t !

Csak később, a történelem órákon tudtam meg, 
hogy ezek az évek a legkegyetlenebb egyházüldözés 
évei voltak Magyarországon. Sok pap és meggyőző
déséért kiálló keresztény volt börtönben vagy in- 
terválva. Sokat töprengtem azon, hogy mi volt az 
a fal, mely megállította a külső sötétséget, s 
számomra egy felhőtlen gyermekkort biztosított. 
Ez az erő az a szeretet volt, mely ott élt abban 
a családban, ahol születtem.

1970 nagyszombatján harcászati kiképzésünk 
volt. Délben kaptunk néhány perc pihenőt. Ebben a 
pár percben minden sejtemben éreztem azt az el
lentmondást, amit ez az élethelyzet jelentett. Az 
Egyház Krisztus feltámadását ünnepli, én pedig 
honvédként üldözöm az ellenséget. Mit értettem 
meg ekkor? Egy kis dolgot a kereszt titkából. Jé
zus a kereszten az ellentmondások hordozójává 
tette magát. Magára vette az emberi történelem 
minden kínját, nyomorúságát, szenvedését. Feltá
madásával ezt váltotta meg. A kereszt titkára 
gondolva, nagyon homályosan, de azt éreztem, hogy 
megtaláltam az értelmet az értelmetlenségben. Ve
le együtt hordozva a saját keresztemet egy na
gyobb erő szolgálója lehetek.

1981-ben káplán voltam egy alföldi kisváros
ban. A feltámadási körmeneten nagyon sok ember 
vett részt. Emberek, akik szomjazzák az igazsá
got, és ösztönösen keresnek valamit, valakit, 

mert érzik, hogy az élet gazdagabb valóság, mint

amennyit a szív felfoghat magának. Keresik azt a 
vizet, mely el tudja oltani a lélek szomját.

És ma 1991-ben?

Ha Jézus üzenetét egy mondatban kellene 
összefoglalni, ezt mondhatnánk: a jó és gonosz 
harcában végülis a jó fog győzni, és ennek pe
csétje a F E L T Á M A D Á S .

A feltámadt Krisztus az abszolút jövő. Ezért 
a kereszténység a jövő vallása. A jövőt építő em
ber hitének forrása. Ehhez a forráshoz hívja az 
Egyház a hívőket, hogy merítsenek belőle, és 
ajánlja fel minden jóakaraté embernek a szolgála
tát.

Ezekkel a gondolatokkal kívánom az Olvasónak 
a F E L T Á M A D T  K R I S Z T U S  örömét 
és békéjét az Aszódon élő római katolikusok és 
evangélikusok és a baptista gyülekezet vezetői 
nevében.

Huszka Mihály 
plébános

Meghívó

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 

ASZÓD BARÁTI KÖRÉNEK 

következő összejövetelére 

április 5-én (pénteken) 17 órára 

a Művelődési Házba.
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T is z t e l t  O lv a s ó n k 9 Az Asz<5di TÜKÖR ára mélyen az előállítási költségek alatt van. Jelenleg négyszeres a rá-
* fizetés. Gazdaságunk szabta kényszerpályán mozogva, akaratunk ellenére, kénytelenek va

gyuk az újság árát ettől a számtél kezdve 6 Ft-ról 12 Ft-ra emelni.
Az előfizetőket az ár kUlönbözetének kifizetésére nem kötelezzük, viszont nem zárkózunk el méltányos támogatásuktól sem! 
Átalakult szerkesztőbizottságunk minden tőle telhetőt megtesz, hogy az újságnak ne csak az ára, hanem a színvonala is 
emelkedjék, s ezen keresztül ne csökkenjen, ellenben nőjön az olvasótábora! Kérjük megértésüket!
Ezúton értesítjük minden publikálni szándékozó Olvasónkat, hogy a lapzártát minden hónap huszadik napján tartjuk._ szerk. -

Múltról a mának
Aszód középkori történetét sok homály fedi. Először 

1401-ben említik az oklevelek, akkor is a birtokosát, 
Aza-i Tamást. Első névelőfordulása tehát Aza, később Azow, 
és csak a XVII. században emlegetik rendszeresen Aszód né
ven.

Mit jelent ez a szó, mit takar Aszód város neve? A ma
gyar nyelvben az aszó (száraz) völgyet, időszakos vízfo
lyást jelent, mely főnévből az utólag hozzákapcsolt -d kép
zővel formálódott ki a mai névalakja.

Aszódról roppant kevés középkori írásos emlék maradt 
fenn. E kevésből azonban megállapíthatjuk, hogy a középkor
ban a településről elnevezett Aza-i, Azow-i család birto
kolta. Felmerült a következő kérdés: vajon az Aza-i család 
tagjai a honfoglalásig visszavezethetően, önálló birtokos
ként éltek itt, avagy egy nagyobb nemzetségből szakadtak 
ki? Ugyanis - érdekes módon - a Galga mentén birtokló három 
nagy, a Sydow-i, az Ákos- és a Kartal-nemzetség között te
rült el a birtokuk a Damon-i, az Egerszegh-i és az Iklad-i 
családdal együtt. A történeti kutatás egyértelműen bebizo
nyította, hogy az Iklad-i család kapcsolatban állt mind a 
Sydow-i, mind a Kartal-nemzetséghez tartozó Saagi család
dal. Nagy a valószínűsége, hogy az Aza-i család is a Kar- 
tal-nemzetségből eredt, csak a birtokáról kapta a megkülön
böztető Aza-i nevet.

Erősíti mindezt a város határában található Szentke
reszti dűlő, amely egy középkori premontrei monostor nevét 
takarja. A rend monostorait ismertető, 1320-ban keletkezett 
jegyzék ugyanis erről tudósít bennünket. Aszódszentkereszt- 
ről, a szentkereszti prépostról több - különösen XVII. szá
zadi - irat maradt fenn, amelyek e vallási intézmény léte

zését bizonyítják. Minden valószínűség szerint a török kor 
utolsó éveiben semmisült meg, mert a XVIII. században már 
sem Aszódszentkercszt, sem a prépostság nem szerepel. Az 
aszódi címzetes préposti címet azonban mind a mai napig 
adományozzák a váci egymázmegyében.

A középkori írásos emlékek, továbbá a szájhagyomány 
arra bíztatták e sorok íróját, hogy még az 1950-es években 
több alkalommal bejárja e területet. Ennek folyamán sok kö
zépkori cserépedény töredékét, sőt középkori téglamaradvá
nyokat gyűjtött ezen a területen. Az 1964-ban és 1965-ben 
lefolytatott ásatás során egy 10x6 m nagyságú, homlokzati 
tornyos, keletelt apszisé, kis templom alapfalainak marad
ványa került a felszínre. A templom és közvetlen környékén 
több XIII-XIV. század fordulójára időzíthető sír, távolabbi 
környékén településnyomok kerültek elő. A feltárás ugyan 
nem bizonyította be egyértelműen, hogy itt helyezkedett el 
a premontrei prépostság, ám a templom, a településnyomok, 
különösen pedig az akkori itáliai divat szerint, ezüstpár- 
tás főkötőben eltemetett, minden bizonnyal valamelyik te
kintélyesebb nemzetséghez tartozó női tetemek arra engednek 
következtetni, hogy amiként a zsidói Szt.Balásról elneve
zett premontrei a Sydok, a galgahévízi határban, a Szent- 
andráshegyen talált bencés monostor az Ákosok, úgy a 
szentkereszti (aszódszentkereszti) a Kartalok nemzetségi 
monostora volt. Mivel Aszód határában helyezkedett el, az 
Aza-i család és a Kartal-nemzetség közötti szoros összefüg
gés (rokoni kapcsolat), még az írásos dokumentumok hiányá
ban is valószínűsíthető.

A. I.

Honvédsereg a G alga
1849. április 2-án a hatvani ütközettel vette kezdetét 

a honvédsereg dicsőséges tavaszi hadjárata, amelyet több 
győztes csata követett. Az Egerben kidolgozott haditervnek 
megfelelően a VII. hadtestnek jutott az a feladat, hogy 
Hatvan és Gödöllő irányába előnyomulva, jusson ki Gödöllő
re, együttműködve a másik irányba haladó I., II., III. had
testekkel, Gödöllőnél zárják be az ily módon harapófogóba 
kerülő osztrák erőket.

A hatvani csata - 1849. április 2. - után pár napos pi
henőt tartva a Gáspár vezette VII. hadtest megindult Aszód 
irányába. A hatvani csatában megvert Schlick tábornok sere
gei minden utat felhasználva vonultak vissza Hatvan - Aszód, 
Hatvein - Túra irányába, miközben utóvédharcokat vívtak a 
magyar csapatrészekkel. Pihent lovasszázadok állomásoztak 
többek között Aszódon, Bagón és újabb erők a máriabesnyői 
templom területén.

Április 4-én kezdődött a csata Tápióbicskénél, s ezzel 
a magyar bekerítés! terv már nem volt titok az osztrák fő
vezér előtt. Valószínű, hogy a VII. hadtest április 4én 
vagy 5-én indult meg Hatvanból, és a menet biztosítása ér
dekében elővédként alkalmazta a Kmetty vezette hadosztályt.
Az elővéd az önse ér vonalában ismeretlen erejű osztrák

m entén 1849 tavaszán
erőkbe ütközött, és azokkal harcba is keveredett. Sajnos, 
nem ismert a harc hevessége és időtartama, csupán az, hogy 
a Kmetty vezette kb. 2000 fős hadosztály kijutott a Kisbagi 
csárda magasságába, ahol harcrendbe fejlődve biztosított, 
illetve indított három esetben rohamot a máriabesnyői oszt
rák erők ellen, amit Gáspár mindhárom esetben visszakozta
tot t.

A magyar elővéd után nyomult előre a Pöltenberg vezet
te hadosztály, kb. 5000 fővel, majd Aszódra érve megállt, 
és itt tartózkodott egy-másfél napot. A Gáspár vezette had
osztály - mint rangidős parancsnok, ő volt a hadtestbe ösz- 
szevont erők parancsnoka - a balszárnyon nyomult előre Hat
van - Bag irányába, majd leállt Bag és Hévízgyörk területén.

A mintegy 55.000 fős osztrák sereg bekerítésének Gö
döllőnél történő elmulasztásáért egyértelműen Gáspár tábor
nok a felelős. Hallotta az Isaszegnél tomboló harc zaját, 
hallotta az ágyúk bömbölését, de nem mozdult! Azonban nem 
mentes a felelősség alól Görgey sem, akinek mindent meg 
kellett volna tennie, hogy a VII. hadtestet további, az 
eredeti terv végrehajtása érdekében cselekvésre oírja.

Bank László

Kemkh araszt psz.
— c- Hahvan

Az * aszódi csata" 1849. ápn4.
2 -3  o,lovas szd.

QÖd'ó.ia
k/uyi

Túra

A VH.m. hadtest vonu
lási rendje Hatvan-Aszód között

Elővéd Zom a jobboldalon

•<----Kmetty—  1 Pöltenberg —

Gáspár - ■ ■
a baloldal oh
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A MAKONA TERVEI
Makovecz Imre tervezőcsoportja, Ekler Dezső vezetésével 1990-ben elkészítette Aszéd Fő utcájának és fő terének - a Szabad
ság tértől a Kondoros térig - homlokzatfelújítási tervét, valamint beépítési és szabályozási javaslatot‘tett. Ebből sze
retnénk a legérdekesebb rajzokat, szemelvényeket Önöknek bemutatni. - szerk. -

PÁLYÁZAT
Aszód Város önkormányzat 

Képviselőtestülete

pályázatot ír ki

Aszód Város Önkormányzat 
Településüzemeltetési Kft

ügyvezető igazgatói munkakör 
betöltésére.

A pályázathoz kérjük csatolni:
- erkölcsi bizonyítványt,
- szakmai önéletrajzot, mely vázlatosan tér

jen ki a munkaprogramjára,
- iskolai végzettséget igazoló okirat-máso

latot.

A pályáztatás feltétele:
- közép- ill. felsőfokú iskolai végzettség,
- minimum 5 éves építőipari kivitelezői gya

korlat.

Bérezés: megegyezés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a meg
jelenéstől számított 2 hét.

Cím; Aszód Város Polgármestere 
Aszód, Szabadság tér 9.

A borítékra írják rá: P Á L Y Á Z A T  .

ÚJ GYÓGYSZERTÁR ASZÓDON
Örömmel adjuk tudtára minden aszódi polgárnak - aki 

még esetleg nem tudja -, hogy SZENT ISTVÁN PATIKA néven új 
magánvállalkozású gyógyszertár nyílt a Falujárók útja és a 
Hatvani út sarkán lévő ház földszinti részében.

A szimpatikus fiatal gyógyszerész-házaspárnak - Dr. 
Télessy István és Dr. Télessyné Fóris Kornélia - igen sok 
munkájába került a gyógyszertár kialakítása, mely tökélete
sen megfelel minden kívánalomnak.

Mindent lehet kapni: a magyar gyógyszereken kívül kül
földi orvosságot, gyógynövényeket, teákat, állatgyógyászati 
készítményeket. Igény esetén lehetőség van rendelésre is. 
Igen kedvező a nyitvatartásuk: hétköznap: 8.00 - 18.00 óra^ 
szombaton: 8.00 - 13.00 óra.

Sok sikert kívánunk munkájukhoz!
P.L.-né

PÁLYÁZAT
Aszód Város Önkormányzata pályázatot ír ki 

Aszód, Kossuth L. u. 3. sz. alatti 1.6A2 m1 nagyságú 
ingatlanra.

Az ingatlan helyén egy többprofilú üzletház megépí
tésére várja a vállalkozók jelentkezését.
Jelentkezési határidő: a pályázat megjelenésétől szá

mított 1 hónap.
Cím: Polgármesteri Hivatal, Aszód, Szabadság tér,9.

DISZKONT ÁRUHÁZ NYÍLT ASZÓDON
Március 20-án - a DUNAFÜSZÉRT RT és a VOLÁN RT közös 

szervezésében - DISZKONT ÁRUHÁZ nyílt Aszódon a Vasútállo
máson, a volt Raktárházban.

Az áruház nagykereskedelmi áron szolgálja ki az egyéni 
vásárlókat, viszonteladókat (közületeket, kiskereskedőket). 
A nyitókészlet 3 millió 600 ezer forint. Az áruféleségek 
között az ún. nehéz áruk találhatók: tartós élelmiszer - 
cukor, liszt, zsír, margarin, szörpök, fűszerek, befőttek, 
tészták, kávé stb., vegyiáruk: mosóporok, tisztító és tisz
tálkodási szerek, illatszerek stb.
Hamarosan déligyümölcs- és sörárusítás is lesz.

A DISZKONT ÁRUHÁZ-ban az árak átlag 13-20 %-kal lesznek 
olcsóbbak!

A közületeknek, viszonteladóknak a számlázás számító
gép segítségével történik, az egyéni vásárlók pénztárgépes 
számlázással fizethetnek.

Fodor Gyula, a DUNAFÜSZÉRT RT fiókigazgatója megnyitó 
beszédében köszönetét mondott mindazoknak a munkatársaknak, 
akik gyakorlatilag 3 hét alatt szervezték meg, indították 
el, töltötték fel áruval az új DISZKONT ÁRUHÁZAT, melynek 
legfontosabb célja: aximálisan kielégíteni minden vevő 
igényét, segítséget nyújtani a kedvező árakkal a kispénzű 
embereknek is.

Az áruház nyitvatartása:

9.00 - 16.00 óra
10.00 - 17.00 óra
9.00 - 16.00 óra 
s z ü n n a p  .

A DISZKONT ÁRUHÁZ munkatársai sok szeretettel várják a 
kedves vásárlókat.

Pardi Lászlóné

»4 vii'áqkiállífási'ól
Az Ifjúsági Klub Frajna György vezetésével, a Nőnap 

tiszteletére virág- és kerámia-kiállítást rendezett a Műve
lődési Házban. Az igazán szép gesztus reméljük hagyományte
remtő esemény volt!

hétfő - kedd - szerda
csütörtök
péntek
szombat-vasárnap



Önkormányzati hírek
A Képviselőtestület 1991. február 19-én soronkívüli ülé

sén döntött a GAMESZ vezetői pályázat elbírálásáról.
A beérkezett 12 pályázat átvizsgálását követően, titkos 

szavazással Tolmácsi Miklóst nevezte ki a Képviselőtestület a 
GAMESZ vezetőjéül.

E testületi ülésen mondta ki a Képviselőtestület az egész
ségügyi céltámogatás megigénylésének szükségességét, amelyből 
egészségügyi műszer- és gépbeszerzéseket kíván a Szakorvosi Ren
delőintézet részére biztosítani.

Február 26-án a Képviselőtestület 3/1991. (11.26.) sz. ren
deletével fogadta el az 1990. évi egységes pénzalap teljesítésé
ről szóló jelentést.

E napirend tárgyalása során a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
külön kiemelte, s rendeletben javasolta megfogalmazni, hogy az 
intézmények a jóváhagyott előirányzataikat nem léphetik túl, 
azokat az önkormányzat finanszírozni nem tudja. Ésszerű, takaré
kos gazdálkodást ajánlott, ellenkező esetben túllépéseikért 
anyagi és fegyelemi felelősséggel tartoznak az intézményvezetők.

Iklad és Domony volt társközségek vagyonmegosztásában dön
tött. Domony község a 8 millió Ft-os kötvény - amely a domonyi 
iskolaépítés költsége - lerendezésétől tette függővé a végleges 
vagyonmegosztás elfogadását. Részükre a vagyonérték és a pénzma
radvány összege e lerendezésig tartalékba került, 1991. december 
31-i határidővel.

Az aszódi Petőfi Sándor önálló vezetésbiztosító ezred név
változtatási kérelmére a képviselőtestület Galga önálló Vezetés
biztosító Ezred új nevet állapította meg.

A Képviselőtestület e napon rendeletben fogalmazta meg a 
nyersanynormáról szóló előterjesztését. Határoztak abban is, 
hogy az intézményvezetők a legolcsóbb beszerzési forrásokat ku
tassák fel, s a nyersanyagköltségen belül a legváltozatosabb ét
rend kerüljön kialakításra az élelmezést nyújtó intézményeknél.

Március 12-i önkormányzati ülésén hagyta jóvá az 1991. évi 
költségvetési tervét a képviselőtestület az 5/1991. (III.12.T 
sz. rendeletével.

A költségvetés előkészítését 1990. évben a testület már a 
főbb irányvonalakban körvonalazta, mely jó alapja volt a jelen
leg összeállítottnak. A testület két bizottsága - Pénzügyi El
lenőrző és ügyrendi - előkészítő munkájaként megfogalmazásra ke
rült a rendelettervezet.

Rövid kivonatos formában a rendelet 1. §-ában megfogalma
zásra került a bevételi előirányzat - 109.550 eFt-tal, a működé
si kiadások - 151.B92 eFt - előirányzata, a város és irányítása 
alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirány
zatai. A fejlesztési kiadásokat 27.658 eFtban hagyta jóvá a kép
viselőtestület.

Az 1991 évi tervek végrehajtásával kapcsolatban a 2. § fog
lalkozott, melyben ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy a 
jóváhagyott 1991. évi pénzügyi terv teljesítése során továbbra 
is érvényesülnie kell az ésszerű takarékosságnak. Elsődleges 
feladata az intézmények működtetése és az alapellátás szinten- 
tartása. Külön pontban került megfogalmazásra ismét az intézmé
nyek költségvetési kereteiken belüli gazdálkodás, melynek betar
tására fegyelmi felelősséggel tartoznak.

A bevételek fokozására ösztönözte, illetve azok végrehajtá
sát, ellenőrzését mondta ki e rendelet egyik alpontja.

A városban végzendő kivitelezési munkáknál több vállalkozói 
ajánlat bekérését tartja szükségesnek a testület, melyek közül a 
legkedvezőbb ajánlatot részesíti előnyben, és annak mechanizmu
sát külön szabályozza.

E rendelet tárgyalása során került meghatározásra a gazda
sági ciklusprogram elkészítésének szükségessége, melyben a 2. 
sz. Általános Iskola tornatermének megvalósítása is szerepelt.

Lakásépítés -vásárlás munkáltatói támogatás odaítéléséről 
szabályzatot alkotott.

A szabályzatban megfogalmazásra került a támogatás formája 
és mértéke. így: kamatmentes kölcsön nyújtható az önkormányzat 
és intézményeinél alkalmazásban álló szakemberek tulajonába ke
rülő lakásépítéshez, felújításhoz, vásárláshoz, lakótelek vásár
lására. A támogatás mértéke: első lakásvásárlás, építés esetén 
maximum: 150 eFt; nem első, de jogos lakásigényt meg nem haladó, 
illetve önálló lakást eredményező építés, vásárlás esetén max. 
100 eFt.

A szabályzatban a támogatás feltételei és módjai külön fe
jezetben kerültek megállapításra, valamint a támogatás igénylése 
és elbírálása is.

Az igénylést az igénybevételt megelőző év december 3. nap
jáig lehet a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtani, a szükséges 
javaslatokkal és igazolásokkal együtt. Az igények felülvizsgála
tát és döntéselőkészítését bizottság végzi, melynek tagjai - a 
helyi önkormányzat jegyzője, - a bizottság elnöke - és az intéz
mények képviselői. A támogatásban részesülő dolgozókat a bizott
sággal egyetértésben a Képvisdlőtestület jelöli ki, akivel a 
Polgármesteri Hivatal megállapodást köt a munkáltató képvisele
tében.

A Képviselőtestület ezen az ülésén döntött, s rendeletbe 
foglalta - 6/1991. (III.12.) - az első lakáshoz jutás támogatá
sáról, valamint a megemelt kamatterhek szociális alapon való 
kompenzálásáról szóló rendelet tervezetét.

A rendeletből rövid tájékoztatásként: I. fejezete tartal
mazza az első lakáshoz jutók külön támogatásának feltételét, 
formáját, mértékét.

- Akik 35. életévét még nem töltötték be, az a fiatal há
zaspár, kiknek komfort nélküli vagy szükséglakást, illetve át
menti elhelyezésként meghatározott időszakra kapott lakást kivé
ve - lakástulajdona, résztulajdona, bérleti vagy bérlőtársi jog
viszonya, állandó használati joga soha nem volt, illetve haszon- 
élvezettel terhelt résztulajdona van csak.

- A támogatás nyújtható építési telek vásárlásra, magánla
kás-építésre illetve -vásárlásra, értékesítés céljára épített és 
építtetett lakás megvásárlására, műszaki állapota miatt kiürí
tett, de helyreállításával fenntartható állami tulajdonban volt 
épületben lakásnak az értékesítést követő újjáépítésére és gaz
dálkodó szervezet által újjáépített ilyen lakás megvásárlására.

- Állami tulajdonban álló, vagy egyeneságbeli hozzátartozó 
tulajdonában lévő épületen emeletráépítéssel, tetőtérbeépítéssel 
létesülő önálló lakás építésére.

A támogatás mértéke: 150.000,- Ft vissza nem térítendő tá
mogatás.

A támogatás elbírálásáról, annak rendjéről a rendelet III. 
fejezete rendelkezik, mely szerint:

A kölcsön iránti igényt egyedi kérelem benyújtása mellett, 
a folyó év első negyedév utolsó napjáig - 1991. évben 1991. áp
rilis 30-ig -, illetve március 31-ig adják be a Polgármesteri 
Hivatalhoz. A köreimhez a szükséges igazolásokat csatolni kell.

A döntéselőkészítést a Lakásügyi Bizottság végzi, melyet 
követően a kijelölésről a Képviselőtestület dönt.

A támogatásban részesülőkkel a Polgármesteri Hivatal megál
lapodást köt.

A rendeletben a megemelt kamatterhek szociális alapon való 
kompenzálásával a IV. fejezet foglalkozik, mely szerint:

- Támogatásban az a család (személy) részesülhet, aki a fel
emelt kamat megfizetésére szociális helyzete alapján nem képes.

- Támogatás annak nyújtható, aki építési kölcsöntartozást fi
zet, és a megemelkedett törlesztőrészlet meghaladja a kölcsönt 
felvevő egy főre jutó havi jövedelmének 20 %-át.

Kölcsöntartozásnál csak a lakásépítésre, vásárlásra, felú
jításra (bővítésre) felvett kölcsönöket lehet figyelembe venni.

A támogatás mértéke: egyéni elbírálás alapján egy fajta 
megemelt kamatteher átvállalása max. 1500,- Ft/hó.

A Képviselőtestület egyéb napirendi pontos tárgyalásán Her- 
báría gyógynövény-szaküzlet létesítésére adott lehetőséget bér
leményének ideiglenes jellegű bérbeadásával. A szaküzlet az 
Aszód, Kossuth L. u. 3. sz. helyiségben kerül megvalósításra.

Március 19-i testületi ülésén az Aszódi Tükör támogatásáról 
döntött a testület, meghallgatva előtte a tételesen kidolgozott 
és összeállított költségvetését.

A szűkös gazdasági körülmények miatt, a testület úgy dön
tött, hogy a Művelődési Ház és a Művelődési Egyesület revízióját 
követően adja meg az igényelt összeget, addig igénylésének felét 
- 30.000,- Ft-ot - biztosítja a városi újság működéséhez. Keres
ni kell annak lehetőségét, hogy bevételeit hirdetményekkel, 
szponzorálással is növelje.

A testület döntött a Költségvetési üzem 1990. évi mérlegé
nek elfogadásáról, valamint a Költségvetési Üzem igazgatójának 
és főkönyvelőjének 1990. évi prémiumfeladat teljesítéséről.

Prémiumfeladataik között szerepelt az üzem kezelésében lévő 
szeméttelep működtetése, szakszerű kezelése. A testület több 
tagjának véleménye az volt, hogy ennek a feladatnak a teljesíté
se nem szolgálta a lakosság megelégedését. Ezért a testület az 
üzem vezetőinek prémiumértékelését szavazattöbbséggel - 80 %-ban 
állapította meg.

A Képviselőtestület a Költségvetési üzem átalakulásáról is 
döntött. A döntéselőkészítéssel foglalkozó bizottságok - Pénzü
gyi Ellenőrző és ügyrendi Bizottság - javaslata Aszód Város Ön- 
kormányzat Településüzemeltetési Kft volt, melyet a képviselő
testület - meghallgatva és megvitatva több lehetőséget is - el
fogadott.

Titkos szavazással döntött az ügyvezető igazgatói állás be
töltésének szükségességéről a fenti Kft vezetésére.

A Szociális Foglalkoztató vezetőjének ülés előtt szétosz
tott írásos előterjesztéséről is hosszú vitát folytatott le a 
Képviselőtestület.

A Képviselőtestület határozatában ismételten megerősítette 
azt a döntését, mely szerint a Foglalkoztató folyamatos munkával 
való ellátásról, költségeinek csökkentéséről a Foglalkoztató ve
zetője tegyen javaslatot. Az önkormányzat a korábbi döntésénél 
maradva ismételten hivatkozott arra, hogy veszteségének finan
szírozására 150.000,- Ft-tal tud segíteni a Szociális Foglalkoz
tatón.

Tóthné Lajkó Ilona



TÜKÖR

Ö N K O R M Á N Y Z A T I J E G Y Z E T E K

—  március —

Az új év kezdetekor abban bíztam, bíztunk, hogy a ta
valyi feszített tempó lassulni fog egy kicsit. Lélegzethez 
juthatunk, hiszen október, november, december hónapban min
den kedden testületi ülés volt, sőt feladatainkat csak kü
lön ülések beiktatásával tudtuk ellátni. Nem szeretném saj- 
náltatni magunkat, de bizony nagyon fárasztó évet zártunk.

A feladatok sokasága azonban az idén is legalább ilyen 
sebességet követel tőlünk. Szerettük volna, ha a testületi 
ülések között három hét telik el, hiszen minden napirendi 
pontra alaposan fel kell készülni, nyugodt lelkiismerettel 
csak így foglalhatunk állást. Sajnos már most látszik, 
ilyen "lazán” nem mennek a dolgok, szinte minden kedden 
ülésezni fogunk. És aki azt hiszi, hogy eközben nem csiná
lunk semmit, annak azt ajánlom, jöjjön el, nézze meg, hogy 
működik egy (jól) működő települési önkormányzat. Talán 
képviselőtársaim nevében is mondhatom, örülnénk, ha valaki 
végre ránk nyitná az ajtót!

A márciusban - eddig - történtek közül kettőt emelnék 
ki: Aszódnak az 1991. évre van elfogadott költségvetése s 
többszöri nekirugaszkodás után sikerült a Költségvetési 
Üzem átalakítása.

Az idei év költségvetési vitája tulajdonképpen nem is 
volt vita. 1991-ben fejlesztésre kb. 28 millió forint ma
radt. A kérdés az volt, hogy a sok megoldásra váró feladat 
közül - melyekre természetesen nincs elég pénz - mire jut 
és mire nem. Rangsorolni kellett a problémákat, a sürgős 
feladatokat. El kellett dönteni, hogy az úgymond halasztha
tó, "látványos" munkák készüljenek, vagy halaszthatatlan, 
de kevésbé szem előtt lévő munkák. Megértem képviselőtársa

im azon igyekezetét, hogy a bennünket körülvevő türelmet
lenség csillapítására olyan feladatokat preferáljanak, me
lyek véleményem szerint a "látványos", de halasztható kate
góriába tartoznak. Elsősorban a parkoló építését tartom ha
las zthatónak, amely a Kossuth Lajos utca teljes hosszában, 
mindkét oldalon megépítésre kerül. Ugyanakkor a kínkeserve
sen, lakossági kötelező téglajegyek stb.árán felépült uszo
dát megfelelő klímaberendezés hiányában lassan, de biztosan 
eszi a rozsda, évek óta támfalak várnak megerősítésre.

Sajnos halas zthatónak kell tartanom a 2. sz. Általános 
Iskola tornaterme terveinek megrendelését is. Pedig én is 
itt tanultam, és emlékszem a tornaórákra, ahol szinte a 
mennyezetbe vertük a fejünket. A tervek ugyan elkészülhet
nek, de az építkezésre még egy darabig biztosan nem lesz 
pénz. A tervezésért pedig szép pénzt gombolnak le rólunk. 
Tervekkel már egyébként is el vagyunk látva. (Lásd: gázve
zeték, fő utca rendezése stb.) Ebben a kérdésben a testület 
is nagyon megosztott volt. 7 szavazat 6 ellenében a tervek 
elkészítése mellett szólt.

Összességében az idei év költségvetését a testület el- . 
lenszavazat nélkül elfogadta.

Mivel a Költségvetési üzem átalakításához immár har
madszor fogtunk hozzá, és a végleges döntés csak napokkal 
ezelőtt született meg, az ügy hordereje miatt és a hullá
mok elcsendesedését kivárva erről a következő hónapban sze
retnék néhány gondolatot leírni.

Kovács Tamás 
városi képviselő

TÁJÉKOZTATÓ AZ ASZÓD KSK ÁPRIÍ.I3 HAVI PROGRAMJÁRÓL
Az 1991. év helyi sporteseményei a tavasz kezdetével 

megindultak. A sportolók felkészítése a nagyon nehéz gazda
sági körülmények ellenére megtörtént. Február, március hó
napban néhány sportágban (asztalitenisz, sakk) már bajnoki 
küzedelmek folytak, a többiben előkészületi mérkőzések, a 
csapatok összekovácsolása folyt.

A labdarúgók részt vettek a hagyományos Galga Kupa so
rozaton, ahol az NB II. Salgótarjáni Síküveggyár, az NB III. 
GSC és BAG SE ellenében mérhették fel erejüket. Mindhárom 
csapattól kikaptak, de lelkes, időnként bíztató játékkal 
elnyerték a legsportszerűbb csapat címet. (I. Síküveggyár, 
II. GSC, III. Bag.)

ÁPRILISI PROGRAM

1. Asztalitenisz
Körzeti bajnokság: hetente hétfőn az 1. sz. Általános Isko
lában.
Május 4-én II. osztályú minősítő verseny az 1. sz. Álta
lános Iskolában.

2. Karate

Április 20. "Aszód KARATE Kupa ’91."
Helye: 1. sz. Általános Iskola tornaterme.

3. Labdarúgás
Március 31-én 15 óra (ifi 13 óra)

Kartal - Aszód szomszédrangadó 
Április 7-én 16.30 (14.30)

Aszód - Iklad ismét szomszédrangadó 
Április 14. 16.31 (14.30)

Pilis - Aszód 
Április 21. 17.00 (15.00)

Aszód - SZTK
Április 28. 17.00 (15.00)

GEAC - Aszód

S e r d ül  ő k :
Április 6. 9.30 Hévízgyörk - Aszód 
Április 13. 9.30 Aszód - Kartal
Április 20. 9.30 Veresegyház - Aszód 
Április 27. 9.30 Aszód - Kerepestarcsa

4. Sakk

Április 7-én a Vécsey Károly Helyőrségi Klubban
Aszód Északi csoport - Déli csoport azonos helyzettje 
(a döntő első mérkőzése)

Április 14-én Fóton 
Fót II. - Aszód II.

Április 21.
Déli csoport - Aszód (a döntő második mérkőzése)

5. Szabadidősport
A januárban megkezdett és folyamatában szervezett: szánkó
kirándulás, családi vasárnap, sítúra, a Trikotex Kupa meg
tekintése után március-áprilisban az 1848-as emlékhelyek 
felkeresésére kerül sor.
A programok pontos idejéről, helyéről a sportirodán (Aszód, 
Művelődési Ház) lehet tájékozódni.

6. Vívás

Április 13-14. Felnőtt vidék vívó 0B. Gödöllőn 
Április 28. "B" kát. nemzetközi "Benkó" emlékverseny Gö

döllőn.

Kérjük a sportszerető szurkolókat, szurkoljanak az aszódi 
sportolók sikereiért.

Aszód KSK elnöksége

*  *  *

Március 15-én a Városi Sportkör szervezésében - az ünnep 
tiszteletére - labdarúgó villámtorna került lebonyolításra 
az I. sz. Általános Iskola tornacsarnokában.
A versenyre 7 felnőtt és 2 kölyökcsapat nevezett.

A torna eredménye:
" I. HONVED (MH 5934) csapata 
II. Költségvetési üzem csapta 
III. Fiúnevelő Intézet felnőtt csapata

A résztvevők - az első három helyezett értékes tárgyjuta
lomban is részesült a Művelődési Egyesület támogatásával - 
oklevelet kaptak.
Köszönet illeti az I. sz. Általános Iskola vezetőségét, 
hogy lehetővé tették a verseny lebonyolítását.



ASZÓDI

VÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ Aszód, Kossuth L. u. 72. 
(Művelődési JTáz) Telefon: 9.

NYITVATARTÁSI REND

FIGYELEM
A Művelődési Házon belül működő CSALÁDI INTÉZET vállalja 
esküvők, névadók és egyéb rendezvények megszervezését és 
lebonyolítását. Kívánsága szerint rendezzük meg és tesszük 
emlékezetessé családi ünnepeit.

Hétfőtől-péntekig: 9.00 - 12.00 óra 14.00 - 19.00 óra
Szombaton: k l u b  18.00-23.00 óra
Vasárnap: s z ü n n a p

A MŰVELŐDÉSI HÁZ szeptember hóban az alábbi szakmunkásképző 
tanfolyamokat kívánja indítani a hatvani TIT szervezésében.

- kazánfűtő tanfolyam 3 hónapos
- festő tanfolyam 1 éves
- betanított ív- és lánghegesztő tanfolyam 4 hónapos
- kőműves, ács, állványozó tanfolyam 1 éves
- targoncavezető tanfolyam 2 hónapos

A Váci Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Vállalat 
szervezésében:

- ABC áruházi eladói szakmunkásképzés 1 éves
- szakács szakmunkásképző 1 éves
- cukrász szakmunkásképző 1 éves (a szakács tanfolya

mot elvégzettek részére)
- vendéglátóipari üzletvezetői tanfolyam 1 éves

(középfokú végzettséget ad.)

Bővebb felvilágosítást a Művelődési Házban a 9-es telefonon 
Pardi Lászlóné ad.

Igénybejelentés:
a Polgámesteri Hivatalban (Aszód, Szabadság tér 9.)

Tóthné Lajkó Ilonánál (Telefon: Aszód 2.) 
a Művelődési Házban (Aszód, Kossuth L. u. 72.)

Pardi Lászlónénál (Telefon: Aszód 9.)

NŐI TORNAKLUBUNK NYITOTT!
Minden szombaton 16.00 - 18.00 óra között a II. sz. Általá
nos Iskola (Rákóczi út) tornatermében szívesen látunk min
den lányt, asszonyt, aki erősödni, mozogni akar.
Klubtagsági díj: 200,- Ft/hó 
Vezeti: Dr. Révész Sándorné

KISMAMÁK, FIGYELEM!
Továbbra is várjuk CSIRIBIRI JÁTSZÚHÁZUNK-ba az 1-3 éves 
gyerekeket. A játszóház minden csütörtökön 9.30 - 11.00 óra 
között van a Művelődési Házban.
Játék, szórakozás, ügyességfejlesztés, közös tízórai, kö
zösségre nevelés a program.
Vezeti: Kovácsné Németh Judit.

VÉCSEY KÁROLY Aszód, Szabadság tér 9.
Helyőrségi Klub Telefon: 83. VALLÁS ÉS TÁRSADALOM

RENDEZVÉNYEK:

8-án: "Angyalbőrban" szuperkoncert a Váci Művelődési Köz- 
pontban.
Fellép: R-G0 együttes, Moho Sapiens együttes és 

sokan mások.
Jegyek ára; 200,- Ft.
Autóbusz indul a HEK elől 17.30 órakor.

11-én 19.00: Költészet Napja - a Honvéd Művészegyüttes iro
dalmi műsora

19- én 18.00: Zártkörű rendezvény
20- án 18.00: MH 5934 Családi est - Zártkörű rendezvény
24- én 18.00: Optimista Klub
25- én 18.00: Morálisa Klub - Vendég: a Kortársak együttes

Belépődíj; 50,- ft

Minden pénteken 18.00 - 22.00-ig jazz est.
A zongoránál: Hóka László.

A Hajnóczy József Népfőiskola 1991. március 8-án új 
előadássorozatot indított el "Vallás és társadalom" címmel. 
A főiskola szervezői a PRO CULTURA HUNGARIE alapítványtól 
pályázatukra húszezer forintot kaptak, ebből kívánják a 
felmerülő költségeket téríteni.

Korábbi híradásomban már jeleztem, hogy az új sorozat 
témáját a vallásoktatás körüli viták, az elmúlt évtizedek 
vallásellenes nevelése miatti zavaros világnézeti felfogá
sok teszik aktuálissá. Szeretnénk elérni, hogy a különböző 
felfogású emeberek ne féljenek egymástól, igyekezzenek egy
mást jobban megérteni. Erre okvetlenül szükség vem, hiszen 
egy országban, egy közösségben élünk.

Minden alkalomra egy-egy előadást tervezünk, amit be
szélgetések követnének. Az aszódi lelkészeken kívül a kör
nyékbeli lelkészek is felajánlották segítségüket.
Az első előadást "Erkölcs, vallás, felelősségvállalás, jö
vőkép" címmel Mándoki György, volt aszódi plébános tartot
ta. Úgy érzem, hogy az 50-50 fős hallgatóság lelkiekben 
gazdagabban távozott.

Hétfő:
K L U B O K

Nyugállományúak Egyesülete
Sportdélútán
Ultiklub
Tánctanfolyam

Kedd:
Sakk-köri foglalkozás 
Gyors- és gépíró tanfolyam 
Középiskolás önismereti kör

Szerda;
HEK színpad próbák

Csütörtök:
Tiniház - nyolcadi
kosoknak 
Sportdélután 
Latin-amerikai tánc- 
tanfolyam

A következő foglalkozást április 12-én (péntek) 17.30 óra
kor tartjuk a gimnázium könyvtárában.
Az előadás témája: Lelkiválságok, a vallás és a lélektan 

határterületi kérdései.
Előadó: Dr. Halmos Péter pszichiáter.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Péntek:
HEK színpad próbák 
Lutra Klub -

matrica-csere 
és vásár

Barthos Zoltánná 
a szervezők nevében

TAVASZI SZÜNETI PROGRAMOK
Időszaki kiállítás; Oszoli József fafaragó és Kresz Albert 

fotóművész közös kiállítása Hévízgyör- 
kön, a középkori templomban.

2- án: Autóbuszos kirándulás
3- án: A Szüni Klub vendége: . .. . . . . . . . . . . .
4- én: önismereti játékok Tréfás vetélkedő
5- én: Budapesti kirándulás (Planetárium, Uránia Csillag-

vizsgáló)
6- án: Szüni Klub záróbuli

Megnyitó: 

Megnyitót mond: 

Közreműködik;

1991. április 12-én 17 óra 

Szörényi Levente zeneszerző 

a Hévízgyörki Asszonykórus.



KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL Aszód. Szabadság tér 9.
Telefon: Aszód 2

Ügyfélfogadási rend?
Szakigazgatási szerv:

hétfő-szerda-péntek 0 - 1 6  óráig 
Polgármester és jegyző:

hétfő 13.30 - 18.30 óráig 
Dr. Becker Pál: április 25-én 17 órától,
június 21-én 19 órától a Polgármesteri Hivatalban

MENTŐK

Ügyelet: állandóan

Aszód, Csiky Imre út 
Telefon: Aszód 135

RENDŐRSÉG Aszód, Pesti u. 5. 
Telefon: Aszód 12

Aszódi Rendőrőrs f 
Hivatali idő:

vezetője: Nagy László hadnagy

hétfő, kedd, szerda, csütörtök 7.30-16 óráig 
péntek 7.30-15.30 óráig

Hivatali időn túl a Gödöllői Rendőrkapitánysághoz 
kell fordulni. ^

TŰZOLTÓK Aszód, Malomköz

ügyelet: állandóan.

SZTK RENDELŐINTÉZET

Telefon: Aszód 200

Aszód. Csiky Imre út
Telefon: 107

Ügyelet:
minden hétvégén szombat reggel 8 órától hétfőn 
reggel 0 óráig.
Helye; körzeti orvosi szoba.

Minden szombat délelőtt gyermekgyógyászati és fo
gászati műszak működik a rendelőintézetben.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

7-én, húsvét utáni első vasárnap a konfirmáció 
vasárnapja. Délelőtt 10 órakor kezdődik az ünnepi
istentisztelet.

Az istentiszteletek heti rendje: 
szerdán 18 órakor az énekkar próbál

19 órakor bibliaóra a gyülekezeti teremben 
csütörtökön 19 órakor bibliaóra az Újtelepen 
pénteken 17 órakor ifjúsági délután 
vasárnap 9 órakor vasárnapi iskola

10 órakor istentisztelet 
15 órakor istentisztelet

Minden hónap első vasárnapján úrvacsoraosztás van

A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 
ALLANDO ISTENTISZTELETEI:

hétfő, kedd, szerda, péntek 18 óra
csütörtök 7 óra
szombat (Fiúnevelő Intézet) 18 óra
vasárnap 8 és 18 óra

Irodai szolgálat a Plébánián:
hétfő, szerda, péntek 16 - 17.30 óráig
Betegek jelentése Szentmise előtt. 
Keresztelésre jelentkezés egy hónappal előbb. 
Esküvőre jelentkezés három hónappal előbb. 
Május hónapban minden este szentmise előtt 
18 órakor litánia lesz.

PETŐFI MÚZEUM Aszód, Szontágh lépcső

Nyitvatartási rend;
hétfő kivételével 

Állandó kiállítás:
G a Iga mente (régészeti, 
emlékek)

naponta 10 - 18 óra között.

történeti, néprajzi

GYÓGYSZERTÁR Aszód, Szabadság tér VÁROSI KÖNYVTÁR / Aszód. Kossuth L. u .
Telefon: 432 -- - ------  (--- :--- 1

Nyitvatartás: Nyitvatartási rend: hétfő _ ■ 13 - 18hétfő-kedd-szerda- csütörtök 8 - 1 8  óra kedd 9 - 1 2 13 - 18péntek 8 - 1 6  óra szerda
csütörtök 9 - 1 2 13 - 18ügyelet: hétfőtől -péntekig 16 órától péntek 9 - 1 2 *•
s.zombat 9 - 1 2 -

SZENT ISTVÁN PATIKA Aszód, Faluiárók űtia 1. LAKÓTELEPI KÖNYVTÁR hétfő., csütörtök 14 - 18
Nyi tvatartás;

hétfőtől péntekig 8 - 1 0  óra
szombat 8 - 1 3  óra

ügyelet:
^szombaton 13 órától hétfőn 8 óráig a gödöllői 
Dózsa György úti gyógyszertárban.

TÜDŐGONDOZÓ INTÉZET 

Nyitvatartás;

KÖRZETI ÁLLATORVOS 
Dr. Németh Mihály

Aszód, Kossuth L. u. 78.
Telefon: 51

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

12 - 18 óra 

8 - 1 4  óra

Aszód, Kossuth L. u. 62.
Telefon: 207

PÁRTOK: MDF
SZDSZ
FIDESZ
MSZMP
FKGP

Az összejövetelek helye:

FREKVENCIA 
VIDEÓ KÜLCS0NZ0

hétfő 18-20 
hétfő 18 órától 
hétfő 18 órától 
csütörtök 17—19 óráig 
csütörtök 19 órától 
Aszód, Művelődési Ház.

Aszód, Kossuth L. u. 72.
(földszinti

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig
szombat-vasárnap, ünnepnap

14 - 20 
10 -  20

TOTÓ-LOTTÓ IRODA Aszód. Kossuth L. u. 72.
(földszint)

Nyitvatartás: hétfő s z ü n n a p
kedd, szerda, csütörtök 13 - 17 
péntek 9 - 1 2  1 3 - 1 7
szombat, vasárnap z á r v a

SZÜLETTEK: 
Németh Nóra 
Kiss Brigitta 
Jaros Gergő 
Benkó Attila 
Kovács Ádám

Anyakönyvi hírek

Aszód, Hunyadi u. 10.
Aszód, Falujárók útja 5/9. 
Aszód, Falujárók útja 5/18. 
Aszód, Kondoros tér 8. 
Aszód, Rákóczi u. 62.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Boros Attila és Mészáros Ildikó 
Cseh Zoltán és Pintér Erzsébet 
Szecsei Sándor és Kiss Ágnes 
Darai Gyula és Veréb Mária 
Kmety János és Horváth Rita



#

8 — HIRDETÉSEK

A PETŐFI MÚZEUM LEGÚJABB KIADVÁNYA:
Maczkó Mária - Rónai Lajos: "Rózsát ültettem a gyalogút- 
ra..." - Galga menti daloskönyv Ára: 139,- Ft

A Tüdőgondozó Intézet értesíti a lakosságot, hogy április 
8-tól május 9-ig t ü d Ő s z ü r é s t  tart.
Az ÉMÁSZ április 24-re áramszünetet rendelt el, mely idő 
alatt a tüdőszűrés szünetel.
Kérjük a lakosságot, hogy a szűrésen saját érdekében vegyen 
részt.

Intézetvezető főorvos

GYERMEKRAŰZ PÁLYÁZAT
6-14 éves gyerekek részére hirdet rajzpályázatot a 

Mécses/ Károlv Helvőrséoi Klub "A mi világunk" címmel.
A rajzok tetszőleges technikával készülhetnek max. 

A/3-as méretben.
Az alkotásokból kiállítást rendezünk május 27-től jú

nius hó 2-ig a Helyőrségi Klubban. A legjobbakat díjazzák! 
Beküldési határidő: 1991. május 18.

FIATALOK FIGYELEM!!

Segédmotoros, motorkerékpár, gépkocsivezetői tanfolyamot 
szervez a HUNGAR0RING AUTÓSISKOLA a Művelődési Házban.
A tanfolyam megfelelő létszám esetén indul (min. 20 fő). 
Jelentkezés és egyéb felvilágosítás a Művelődési Házban. 
Segédmotoros tanfolyamra a személyi igazolvánnyal rendelke
zők jelentkezhetnek.

Aszód Város önkormányzata az Aszód, Kossuth L. u. 1. sz. 
alatti üzlethelyiséget - amely 90 m nagyságú - 
p á l y á z a t t a l  m e g h i r d e t i .
A pályázat leadásának határideje: 1991. április 20.

Cím; Polgármesteri Hivatal Aszód, Szabadság tér 9.

ÉRTESÍTÉS ÁRAMSZÜNETRŐL

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, hogy középfeszültségű há
lózat éves fenntartási' (karbantartási) munkálatai miatt 
1991. április 16-án 6 órától 18 óráig Aszód, Kossuth L. u. 
60-65 számtól Iklad felé eső területen,
1991. április 17-én 7 órától 9 óráig és április 27-én 
6 órától 18 óráig Aszód, Kossuth L. u. 60-65-től Hatvan- 
Kartal felé eső területen Á R A M S Z Ü N E T  L E S Z .  
Kérjük szíves megértésüket.WILDFLOWER SMALLFARM 

Április 12-én 19.30 órától 0.30 óráig 
Takáts Tamás BLUES BÁND

a Művelődési Házban
54 m^pince raktározási, kereskedelmi célra kiadó. 
Érdeklődni lehet: Művelődési Ház. Aszód

Társastánc tanfolyamot szervezünk felsőtagozatos iskolások 
részére!
LÁNYOK, FIŰK, GYERTEK!
Közismert, népszerű táncok - rock and roll, cha-cha-cha, 
twist, keringő, latin-amerikai táncok - tanulása.
Miért van szükség erre?
Hogy könnyebben, felszabadultabban mozoghass, táncolhass 
bulikon, összejöveteleken, hogy megtanuld élvezni a táncot, 
szeretni a mozgást!
A tanfolyam 8 hetes. Tandíja 720,- Ft.
Helye: Művelődési Ház
Tanít: a többiek által már jól ismert táncpedagógus: 

K r á n i c z  J ó z s e f  
A tanfolyam 20 fő jelentkezése esetén indul.
Jelentkezés: április 9-ig a Művelődési Házban.

Újra megnyílt a HÉT GOMBÓC FAGYLALTOZÓ Aszódon! 
Várjuk kedves vendégeinket fagylalt- és gyürnölcs- 
kehely-különlegességeinkkel, gazdag sütemény-vá
lasztékunkkal .
Tortarendelését kívánsága szerint teljesítjük! 
Kóstolja meg EDUSCHO kávéféleségeinket!
Címünk: Aszód, Pesti út 1. Telefon: 132.

FELHÍVÁS
Azok támogatását kérjük, akik ötleteikkel, munkájukkal hoz
zá tudnak járulni az 1. sz. Általános Iskola hátsó udvará
ban épülő szabadtéri színpad megvalósításához.

Ifjúsági Klub

ELADÓ 3 szoba összkomfortos családi ház garázzsal, 
kb. 800 m -es kert tartozik (250 négyszögöl) 
Érdeklődni lehet: hétköznap 16 óra után 
C í m :  Aszód, Hajnóczy u. 2/b. (Rákóczi utca) 

Telefon: Aszód 297.

AZ ASZÓDI TÜKÖR HIRDETÉSI DÍJSZABÁSA:
Apróhirdetés: 10,- Ft/szó 
1/4 oldal: 500,- Ft 
1/2 oldali 1000,- Ft 
1 oldal: 2000,- Ft 
Külön betétlap: 2500,- Ft

AZ ASZÓDI TÜKÖR ANYAGI TÁMOGATÓI:
Polgármesteri Hivatal: 5000,- Ft/hónap 
Petőfi Múzeum: 2400,- Ft/év 
Jermi István kiskereskedő: 2000,- Ft/év 
Barlay Gyula kiskereskedő: 1500,- Ft/év

Felelős kiadó: Dinnyés László X  Felelős szerkesztő: Asztalos Tamás *  Szerkesztőbizottság: Pardi Lászlóné, Tóthné Lajkó Ilona, 
Vörös László ífc Munkatársak: Dr. Asztalos István, Fercsik Mihály #  Engedélyszám: III/PHF/207/P/1989.

C ím : M űvelődési H á z , 2170  A szód , P f .  9 . ,  Kossuth Lajos u . 7 2 .
K é s zü lt az Ipari M űszergyár Sokszoros ító jában , 500 példányban  •%. F e le lő s  v eze tő : N é m e th  Lajos #  IM I R Ő T  A 1492.



ASZÓDI TÜKÖR

Forró nyár- gondtalan nyaralás - gondtalan pihenés

A TAVALyi NAGy SIKERRE VALÓ TEKINTETTEL HÁROM TENGERPARTI NyARALÁS KÖZÜL 
VÁLASZTHATNAK KEDVÜKNEK ÉS IGÉNyÜKNEK MEGFELELŐT 

K E D V E S  U T A S A I N K !

AORIAI TENGERPART GÖRÖG TENGERPART

CERVIA PARALIA - PLAZA

ADRIAI TENGERPART 

JESALO

7 éjszaka - utazással 9 nap 

Időpont; június 14-23.

Útvonal:.
Aszúd - Budapest - Rábafüzes- 
Graz - Tarvisio - Oesalo - Aszód

Utazás:
Légkondicionált luxus autóbusz- 
szal (színes tv + videó)

Elhelyezés:
2 ágyas szállodai szobákban 

Ellátás:
Félpanzió: reggeli ♦ vacsora 
(svédasztal-rendszerben)

Program:
San-Marinoi kirándulás 
(A részvételi díj tartalmazza)

Részvételi dí,i:
19.800,- Ft

♦ 25,- DM/fő

Gyermek 16 éves korig:
8.300,- Ft

♦ 25,- DM/fő

Létszám: maximum 45 fő

Költőpénz: 5.600,- Ft

Apartman-ház 
RAVENNÁTÚL 10 km-re

7 éjszaka - utazással 9 nap

Időpont:
július 5-14. 
július 19-28.

Útvonal:
Aszód - Budapest - Rábafüzes -
- Graz - Vilach - Tarvisio -
- Cervia - Aszód

Utazás:
Légkondicionált luxus autóbu3z- 
szal (színes tv + videó)

Elhelyezés:
4, illetve 5 ágyas apartmanokban 

Ellátás: egyénileg 

Program:
San-Marinoi kirándulás

Részvételi díj;
4 ágyas: 28.406,- Ft
5 ágyas: 31.766,- Ft

Közlekedési költség:
4.720,- Ft/fő

Költőpénz: 8.000,- Ft

Apartman ház

7 éjszaka - utazással 9 nap 

Időpont:
augusztus 2- 11.

Útvonal:
Aszód - Budapest - Tompa - 
Belgrád - Nis - Skopje - Gevgelia - 
- Tcssaloniki - Paralia - Aszód

Utazás:
Légkondicionált luxus autóbusz- 
szal (színes tv + videó)

Elhelyezés:
3 ágyas apartmanokban

Ellátás:
egyénileg

Program;
Kirándulás Meteorába

Részvételi díj:
3 ágyas apartman:

20.750,- Ft

Közlekedési költség:
5.070,- Ft/fő

Költőpénz: 0.000,- Ft

A három tengerparti nyaraláson kívül a tavalyi nagy sikerre való tekintettel folytatjuk hét- 
végeken VELENCEI VÁROSNÉZŐ ÚTJAINKAT, valamint bevásárló utazásainkat a TARVISIO-i bfirpiacra.

VELENCE: Részvételi díj: 1.600,- Ft + 50,- ATS
TARVISIO: Részvételi díj: 1.400,- Ft + 40,- ATS

Megjegyzés: Megfelelő létszám esetén ISTAMBULI BEVÁSÁRLÓ UTAT is indítunk.

UTAZÁSAINKRA jelentkezés: személyesen
Aszód, Kossuth L. u. 58. Telefon 115. Székfi Lászlónál.


