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A MŰVELŐDÉSI HÁZ KIADVÁNyA

MEGJELENIK MINDEN HŐNAP ELSŐ HETÉBEN

A  V A R O S  K O Z T IS Z J A S A G A R O L

A közelmúltban beszámolót hallga to tt meg a 
képviselőtestület a város köztisztaságáról, park- 
fenntartásáról. Úgy érzem, ez a feladat kiemelten 
jelentős, ugyanis a városi cím elnyerésével az 
i t t  élő emberekben fokozottabban felmerül az 
igény a tis z ta , rendezett városképért.

A meglévő, de igen szűkös anyagi lehetőségek 
figyelembevételével a város Gazdasági Műszaki El
látó  Szervezete fe ladattervet k é sz íte tt, ami ma
gába foglalja a köztisztaság terén elvégzendő, 
valamint a parképítés és -gondozás fe lad a ta it.

A szűkös lehetőségek nem je len tik  azt, hogy 
városunk képe ne változzon - lehetőleg - előnyö
sen .

A feladatterv e lő ír ja  új szeméttárolók k i
helyezését az üzletek, közintézmények elé úgy, 
hogy a folyamatos ü rítés  és környékének ta k a rítá 
sa is megoldott legyen. Áprilisban egy MULTIKAR 
típusú kommunális gép került beszerzésre, melynek 
funkciói közé tartozik  a seprés, locsolás, hóto
lá s . Kis mérete és mozgékonysága lehetővé teszi 
az útszegélyek, járdák folyamatos t i s z t í tá s á t ,  
locso lásá t.

A tervezésnél figyelembe le ttek  véve azok a 
fe jle sz té s i feladatok, amelyek szorosan kapcso
lódnak a köztisztasághoz, ille tv e  a rendezett vá
rosképhez .

Kora tavasszal az Elektromos Művek kábelcse
ré t h a jto tt végre a Kossuth L. u. páratlan olda
lán, amit igen gyorsan, szakszerűen végeztek e l, 
ezá lta l kevésbé zavarva a lakosság közlekedését. 
A hely reá llítás  során ideiglenes aszfaltburkolat 
került lerakásra, mivel várható még a Posta fe j
lesztésében egy korszerű kábelfektetés a CROSSBAR 
központ telepítésének alapvető fe lté te lekén t. 
Ezek után kap a járda végleges burkolatot.

E fe jle sz té s i elképzelések ugyan nem a köz- 
tisz taság  keretébe tartoznak, de meg k e lle tt , 
hogy említsem - egyúttal a lakosság türelmét kér
ve - az építés okozta kényelmetlenség ille tv e  
rendezetlen városkép m iatt.

Külön fe jezete t je len t a közterek, a parkok 
építése, gondozása, ille tv e  a lakókörnyezet t i s z 
tán tartása . Szeretném kihangsúlyozni, hogy szer
vezetünk mindent elkövet annak érdekében, hogy 
városunk tisztasága javuljon, de ezt a lakosság 
segítsége nélkül nem lehet megoldani. Városunk 
csak akkor lehet tisztább , ha a lakosok tevéke
nyen közreműködnek ennek elérésében. A köztiszta
sági rendelet is e lő ír ja : mindenki köteles a la 
kókörnyezetét tisz tán  és rendben ta r ta n i, és ez 
nemcsak a magánház-tulajdonosokra vonatkozik.

Sok ember megkérdezi beszélgetés közben: EZ 
VÁROS? EZ PORFÉSZEK! - erre csak azt tudom fe le l 
ni: "Igen, város, de csak akkor lesz tisz tább , 
rendezettebb, ha közösen akarjuk. De olykor én is 
szeretném feltenni a kérdést: "EZ VÁROSI EMBER?"

amikor a nappal k iü lte te tt  tujákból reggelre a 
fele hiányzik, amikor az építkezést szabályosan 
elválasztó palánk másnapra romjaiban hever, ami
kor a városban járván szemetelő, a szeméttelep 
elé hulladékot lerakó emberekkel találkozom.

Változtatni kell a tudaton, és ezt már k is 
gyermekkorban kell kezdeni. Ha ez sikerü l, közös 
akaraton lesz a város és a lakosság, és akkor 
biztosan büszkén mutogathatjuk t is z ta  és rende
zett városunkat, ahol élni is szép lesz.

Tolmácsi Miklós 
GAMESZ-vezető

Köszöntjük az
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Múltról a mának
Magyarország középső területein, a XVII. század végén, 

amikor a török közigazgatás már nagyon elgyengült, ám a 
magyar hatóságok még- csali a határokon túlról irányították a 
falvak életét, a közbiztonság igen törékenynek bizonyult, a 
vagyon elleni bűntettek, a gyilkolások szinte napirenden 
voltak.

Ezt példázza a füleki végvári katonáknak 1681-ben 
Aszód falu elleni rablótámadása.

Aszód ezekben az időkben a Galga vidéknek egyik legné
pesebb települése, ahol Szelényi Lőrinc földesúr jobbágyai 
az evangélikus és a római katolikus hit követői. E virágzó 
település vonzhatta a portyázó füleki végvári katonákat 
ide, mely történetről a falu bírójának panaszos leveléből 
értesülhetünk.

A jelzett év egyik vasárnapján Szilva Jancsi, Király 
Jancsi, Eczegi Mihók, Szemes Hubert, Dávid István füleki 
katonák Szántó Gergely strázsamester vezetésével betértek 
Aszódra. Előzőleg már valahol szerezhettek itókát, mert 
aszódi fellépésük erre enged következtetni. Ugyanis a tele
pülés bíróját szidalmazták, puskával fenyegették és 3 bokor 
csizmát, 3 ökörbőrt, továbbá bort és dohányt követeltek. A 
töröknek és magyar földesuruknak, tehát kétfelé adózó aszó
diak harmadfél tallért, elegendő abrakot és dohányt ugyan 
adtak a katonáknak, ám nekik ez nem volt elegendő. Kamrákat 
törtek fel, az asszonyokat és lányokat kezdték zaklatni. 
Erre az aszódiak a katonákra támadtak, amelynek során ékte
len nagy verekedés és lövöldözés támadt. Különösen az bosz- 
szantotta fel nagyon a helybélieket, hogy a katonák őket 
törökösöknek gúnyolták. A nagy tömegverekedésnek az lett a 
vége, hogy a füleki katonák elmenekültek, ám a csatatéren 
holtan maradt az aszódi Krisán Gyurka és a vérében fetren- 
gő, halottnak vélt strázsamester, Szántó Gergely.

Az aszódiak panaszukkal a Füleken székelő Pest-Pilis- 
Solt vármegyéhez fordultak jogorvoslatért. A vármegye több 
alkalommal foglalkozott az üggyel. Először 1682. január 20- 
án, amikor is azt állapították meg, hogy a két főbűnös Dá

vid István és Szántó Gergely, az utóbbi az, aki lelőtte 
Krisánt. így aztán Szántót további kihallgatásra fogva tar
tották, míg Dávidnak meg kellett térítenie az okozott kárt, 
"megpálcázták", majd elengedték.

Ezt követően 1682. március 12-én, a megye generális 
congregatiója foglalkozott Szántó Gergely gyilkossági ügyé
vel. A strázsamester ekkor részletes vallomást te tt, amely
ből megtudjuk, hogy az aszódi verekedés idején "...olly ré- 
szegh voltam, hogi embert eölni, vagi házát gyuitani, komo- 
rát fel törni voltam volna elégh, de még az lovam ülésreis 
nem volt erőm.." Ez volt aztán a strázsamester veszte, mert 
az aszódiak jól ellátták a baját: "fejemet három hellyen, 
bal karomat két hellyen, jobb karomon két ujjómat eöszbe 
rontották és bal lábam térde kalácsát kettő törték, derikon 
két hellyen vas villával által verték, jobb kezem fejébe az 
csákányt vágták, három oldalon csontját el törték, egy szó
val semmi tagoimban épen nem találtattam, úgy annyira, hogy 
épen el sihattak, hogy már megh haltam..."

A megye generális congregatioja 1682. április 10én is
mét foglalkozott az aszódi gyilkosság ügyével, amikor is 
olyan határozatot hoztak, mely szerint a gyilkost, vagyis 
Szántó Gergelyt halálra ítélték, a kivégzés módja: "a fejét 
karddal lemetszeni".

Szántó Gergely amúgy vitéz katona lehetett, mert 1682. 
április 24-én kelt, a vármegyéhez küldött levelében maga a 
nádor, Esterházy Pál járt közbe az érdekében. Hivatkozott a 
bizonytalan tanúvallomásokra, amelyek a gyilkosság tényét 
nem tudták bizonyítani. Ezt követően Strasaldo Károly, Mas- 
kóczi Konrád, a füleki ferences kolostor gvardiánja, sőt 
maga Szelényi Lőrinc aszódi földesúr is arra kérte a me
gyét, hogy ne hajtsák végre az ítéletet.

A megye generális congregatioja 1682. június 5-én pon
tot te tt az "aszódi ügy" végére. Kezesség ellenében szaba
don engedték Szántót, ám arra kötelezték, hogy Krisán Gyur
ka családjának a vérdíjat fizesse ki. &

A.Í.

A mohácsi csatavesztés döbbentet
te rá az ország vezetőit és magát Fer- 
dinándot (magyar és cseh király 1526- 
1564), hogy csak a végvár, a végvár- 
rendszer nyújthat védelmet a török el
len. Buda török kézre kerülése után, 
amikor is Visegrád és Vác is birtokuk
ba került, új védelmi vonalrendszer 
került kialakításra elsősorban a Fel
vidék bányavárosainak és a Felvidéken 
át az Erdélybe vezető utak védelme ér
dekében.

E védelmi rendszerbe tartoztak a 
különböző méretű és erősségű nógrádi 
várak is, így többek között a Galga 
felső részén található két kis erősség 
a szandai és csővári ún. "tarisznya 
várak", továbbá a hollókői és a bujáki 
várak. Jelentős várral azonban csak 
Hatvan bírt, amely ellenvára lehetett 
volna a török Budának. Az említett 
erősségek, várak kivédték ugyan a tö
rök portyákat és a kisebb erők támadá
sait, sőt zavaró jellegű ellenakciókra 
is képesek voltak - csak éppen a kor
szerűtlenségük és nem egyszer a védők 
kishitűsége miatt nagyobb sereggel 
szemben már nem tudták tartani magu
kat. Mindezek ellenére a várak telje
sítették a hadászati feladatukat, csa
tározásaikkal . fékezték a török ter
jeszkedését, s főleg állandóan nyugta
lanították a török erőket.

Hiába horpasztották be a török 
támadások a nógrádi végvárak rendsze
rét - a bányavárosokig nem tudtak el
jutni . E csatározások eredményeként 
viszont kialakult az a helyzet, hogy a 
Galga vidék folyamatosan a harcoló fe
lek "peremvonalába" került, minek kö
vetkeztében a lakosság is állandóan 
mozgásban volt. Valószínűleg ezen

TÖRÖK TERJESZKEDÉS A GALGA VIDÉKÉN
I541 -1552

időszakra esik Aszód, Iklad, Kartal, 
Újfalu (Váckisújfalu stb.) elpusztu
lásának kezdete is, illetve a többi' 
falu lakosságának nagymérvű csökkené
se. Hatvan - harc nélküli -feladása 
1544ben végleg megpecsételte a vidék 
további sorsát. Ezt csak fokozta a bu
jáki és a hollókői vár eleste, állan-  ̂
dósultak a hadmozgások a térségben, 
amelyek szinte teljesen felélték a vi
déket.̂

Úgy tűnik, hogy a csatározások a 
várak birtoklásáért folytak, ez azon- 

Jjan csak a látszat. A valóság az, hogy 
“aki a várat birtokolta, az egyben bir
tokolta a megyényi, vagy nagyobb terü
leteket is. A hatvani vár eleste nem

csak azt jelentette, hogy ellenvára 
le tt Egernek, hanem azt is, hogy Buda 
körül létrejött, létrejöhetett egy kb. 
60 km-es biztonsági zóna, amely meg

bízhatóan védte Budát,és megterem
tette a feltételeit a további terjesz
kedésnek - amely nem is váratott magá
ra sokáig.

1548-ben elesett Szanda vára, 
1551-ben Csővár, majd 1552-ben Drégely 
- Gyarmat - Szécsény - Hollókő - Buják 

.Szolnok, és ezzel a török jelenlét ál
landósult 1683-ig a Galga vidékén. Ezt 
a helyzetet erősítette meg 1554-ben 
Fülek várának elfoglalása a török ál
tal, ahol is 90 éven át tartotta ma
gát.

A török térhódítás - a látszóla
gos gyorsaság ellenére közel sem volt 
olyan ütemű, mint Kis-Ázsiában. Sőt a 
magyar hadszintéren igen lassan ha
ladt, Buda 1541-es elfoglalásától hat 
hadjáratra volt szükség - amelyből 
kettőt maga a szultán vezetett -, hogy 
kialakuljon a Szigetvár - Fülek Gyula 
által határolt háromszög.
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TISZTELT VÁROSLAKÓ!
Tájékoztatjuk önt, hogy a "MAKONA" Kisszövetkezet a város 
fő utcájára "beépítési és szabályozási" tervet készített a 
meglévő és tervezett állapotok figyelembevételével. Erről 
Aszód város Képviselőtestülete rendeletet fogadott el.
Kérjük, hogy bármilyen átalakítást végez lakókörnyezetében, 
szíveskedjék felkeresni a Polgármesteri Hivatal Műszaki 
Csoportját, ahol a tervet megtekintheti._______________

/  «

HELYREIGAZÍTÁS

Múlt havi számunkban elkezdtük a MAKONA terveinek ismerte
tését. Az elsőként bemutatott rajz mellett nyomdai hiba mi
att lemarat a felirat. A rajz egy új OTP tervét ábrázolta. 
A hiányosságért szíves elnézésüket kérjük! (Szerk.)

A  F Ő T É R
Gondolom, a városát szerető polgár közvetlen környeze

tén kívül, lakóhelyén is szereti szépnek, rendezettnek lát
ni városa főutcáját, főterét, templomait, műemlékeit, teme
tőit. így volt ez mindig, amióta az emer elindult a városi
asodás útján. Kapcsolódva a MAKONA terveihez, megpróbálom 
néhány képpel kifejezni a történelmi hagyományok útját jár
va, a jelen igényét figyelembe véve elképzelésemet Aszód 
főteréről.

A görög poliszok városközpontja az agora. E tér elhe
lyezkedését tekintve is centrális helyet foglalt el a vá
rosban. Legrégebbi és legtartósabb funkciója a közösségi 
találkozóhely. I tt volt a piac, mely a fejlődés folyamán 
olyan tárolóhellyé alakult, ahol megtalálható volt a füge, 
a beidézett tanú, a sorsoló kerék, a csicseriborsó, lámpa, 
vízióra stb. E tülekedő kavalkád mellett az élet-más terü
lete is i t t  zajlott. Ezen a helyen működött a kormányzás, a 
joggyakorlat - a vének a megszentelt kör közepén, fényezett 
köveken foglaltak helyet. Vallási rítusok, üzleti kapcsola
tok, barátságok történtek, szövődtek az agórán. Az ősi 
sport- és színházi előadások sem enyésztek el teljesen.

Az ókori Rómában a Fórum töltötte be a városközpont 
szerepét. A templom kétségtelenül a fórum lényeges és ere
deti része volt, hiszen a szabad cseréhez szükséges a "pia
ci béke". Ez nem egyszerűen egy nyitott tér volt, hanem 
komplex alaprajzú körzet, ahol a szentélyeknek, templomok
nak, igazságügyi palotáknak, emlékműveknek, tanácsházaknak, 
valamint a méltóságos oszlopcsarnokoknak is fontos szerep 
jutott. A Fórum volt az egész római birodalom közéletének 
központja. A már említett hivatalokban folytak a politikai 
gyűlések, zajlottak a törvényszéki tárgyalások. I tt  á llt a 
szószék - a rastra vetere - ahol például Cicero aratta szó
noki babérjait. A Fórum, mielőtt a nyilvános életben későb
bi fontos szerepét betöltötte volna, csupán árusbódéknak és 
raktáraknak adott otthont. A császárkori Rómában gyakran 
tartottak katonai díszszemléket, s élményszámba ment a ka
tonai vezetők győztes hadjáratai után rendezett pompás dia
dalmenetek színes forgataga, mikor is csapra kerültek a bo
rok, nyársra a legkülönfélébb jószágok.

A középkorban a piactér fokozatosan hódította vissza a 
hajdani agora vagy fórum funkcióit. (A római birodalom ha
nyatlása, majd bukása, a népvándorláskor pusztításai, a né
pek "helyezkedései" nem igazán kedveztek a városkép terv
szerű kialakulásának.) Idővel ismételten megindult az urba
nizáció. A város központi helyét általában a templom hatá
rozta meg, majd i t t  kapott helyet a városháza, sokhelyütt 
fogadók nyíltak, és a város előkelősége igyekezett a főté
ren vagy annak környékén lakást biztosítani magának. Ekkor
tá jt épültek Európa csodálatos gót és reneszánsz palotái. A 
piactéren - főtéren - építették föl a céhek színpadjaikat, 
s adták elő misztérium játékaikat. I tt  folyt a bűnözők és

eretnekek kegyetlen kivégzése máglyán vagy akasztófán, ami 
mindig tömegével vonzotta a szájtáti népet. A főtér mellett 
sok esetben egy kis sikátorral elválasztva volt a halpiac 
vagy húspiac. (A középkor talán legszebb főterét Prágában 
találja meg az érdeklődő.) Hangsúlyoznunk kell az utca és a 
tér egy jellegzetességét: a burkolatot. Az útburkolat színe 
és vonalritmusa emeli a tér pompáját, igazodik funkciójá
hoz!

Mikor a barokk vált uralkodó stílussá, a főtér szere
pét csonkították a birtokos nemesek kastély-építkezései. A 
kastélyok körül új városi központ alakult ki, igaz, ez csu
pán egy fölsőbb réteg kulturális életében okozott válto
zást, a népesség jelentősebb hányada ebből kiszorult. (A 
kastélyról és udvaráról következő számunkban olvashatnak.)

Napjainkban a főtér, mint városközpont, inkább csak a 
kisvárosokra jellemző. A nagyvárosok gigantikus méretű ter
jeszkedése, egyre több fontos központot hoz létre, hol meg
osztva találjuk az ősi agora funkcióit. Mint mindenben, az 
urbanizáció is specializálódva járja a maga útját.

Aszód város főtere igen gazdag. I tt áll a Városháza, 
mellette az egykori Korona Szálló műemlékjellegű épülete, 
középpontjában az emlékmű. Mindezek hátterében a Podmanicz- 
ky-kastély barokk épülete magasodik. A két fagylaltozó 
kerthelyiségeivel kellemes időtöltést kínál. Mint látjuk, 
főterünk alkalmas a "főtér" funkcióinak betöltésére - kár, 
hogy bizonyos apróságok ezidáig megakadályozták benne.

A MAKONA terveinek megvalósulása előtt a főtér átala
kításáról a következőképpen gondolkodom:

A tér összes fáját ki kell vágni! A főtér sehol sem 
park, a park más műfaj. A tér utak határolta belső terüle
tét bazaltkockákkal burkolnám, esetleg egy szökőkúttal meg
bontva sík ritmusát. Néhány padot helyeznék el, és sok vi
rágtartót, amiben tavasztól őszig virítanának a virágok. 
Egy-két tuja vagy díszcserje is díszíthetné városunk köz
ponti magját, ami kapcsolódna a kastély barokk stílusához. 
Esténként az állólámpák sárga fénye borítaná melegséggel a 
teret, az ostornyelek fehér, idegen fénye helyett.

Milyen célt szolgálna az eképpen átalakított tér? Egy
részt esztétikai szempontoknak tenne eleget e formaváltás. 
Másrészt a tér arra lenne használható, amire való. Éves vá
sárokat lehetne tartani, ami egyébként hagyomány volt Aszód 
mezőváros, sőt a későbbi korok Aszódjának életében is. Ka
tonai esküt tehetnének az aszódi újoncok; megjegyzem, ez az 
ötlet nem csupán az én gondolataimban motoszkál. Vendége
inkkel szégyenkezés nélkül sétálhatnánk a téren, ülhetnénk 
le egy fagyaltra valamelyik fagylaltozó teraszán bámészkod
ni. Tovább is lehetne folytatni a sort, de mielőtt folytat
nánk, várom kritikájukat, javaslataikat!

Asztalos Tamás



ASZÓDI

Önkormányzati hírek
A Képviselőtestület március 26-i ülésén tárgyalta, főbb na
pirendi pontokként:

1. Az Omega Tourist Kft - szovjet laktanyá hasznosításával 
kapcsolatos elképzeléseit.
A Kft a laktanyai felépítményt cca. 100 millió Ft értékben 
kívánja megvásárolni a Déli Hadseregcsoporttól, a földterü
let bérletéért - 35 évre - úgyszintén ennyit ajánlott fel 
az önkormányzatnak.
A Kft a volt objektumban műszaki szerelő bázist (kamionok, 
teher- és személygépkocsik javítását), a lakásokat pedig 
(jelentős átalakítással, új épületrész építésével) három- 
csillagos motelrendszerű - nyugati idegenforgalomnak megfe
lelő színvonalú - szállodává kívánja kialakítani, mint 
ahogyan azt tette, s működik Szolnokon is.

2. A Művelődési Ház Ifjúsági Klubjának szabadtéri színpad 
kialakításával kapcsolatos kérelmét vitatta meg a testület, 
s döntött annak anyagi támogatásáról.

3. Hasonlóan tárgyalt, s anyagi támogatásával segítette a 
Képviselőtetület a zsidó temető és a mauzóleum helyreállí
tási, felújítási és karbantartási munkáit.

4. Rendeletet alkotott a település építési, fejlesztési 
szabályozásáról - 8/1991. (III.26.) -, mely igazodik a te
lepülés központjában kialakult hagyományos beépítési for
mákhoz, azt megőrizve és továbbfejlesztve szabályozza a vá
ros arculatának kialakítását.

Az április 9-i ülésén a GAMESZ vezetőjének előterjesztése 
alapján a város közterületeinek rendbetételi, és rendben- 
tartási munkáiról szóló előterjesztést hallgatta meg a tes
tület. Az előterjesztésben részletes, ütemezés szerinti 
parkgondozást és köztisztasági munkavégzést ismerhetett meg 
a Képviselőtestület.

2. napirendi pontja volt az "ASZÚD VÁROSÉRT" önkormányzati 
alapítvány-tervezet megvitatása. A Képviselőtestület az 
alapítvány alapító tagjainak sorába való belépési lehetősé
get adta meg azzal, hogy az alapítványt a városban meghir
dette, s határidőként 1991. június 30-át határozta meg.

Tájékoztatót hallgatott meg az evangélikus egyház tulajdon
jog rendezésével kapcsolatban. A Képviselőtestület létreho
zott bizottsága az igényléssel kapcsolatos iratanyagokat, 
előzményeket vizsgálta, s megerősítette a kérés jogosságát. 
A visszaigénylés tárgya: újtelepi ingatlan terület, melynek 
kártalanítását kérik csereingatlannal, valamint a volt 
evangélikus iskola és kántorlakás helyiségeit kérik vissza.

Végleges döntést a testület - a megoldásra vonatkozóan - a 
közeljövőben megjelenő, volt egyházi ingatlan tulajdoni 
helyzetének rendezéséről szóló törvényt követően hoz.

Április 16-án a Képviselőtestület a helyszínen tekintette 
meg a Veszélyeshulladék-lerakó Telep működését.
E napon döntött - hosszas vitát és tárgyalásokat követően, 
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság előterjesztését is meghall
gatva, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással - a Szociális 
Foglalkoztató megszüntetéséről. n _

_______________ Tóthné Lajkó Ilona

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

Anyakönyvi hírek

SZÜLETETT:

Berki Tibor és Kocskovszki Éva 
Dudás István és K ik illa i Katalin

Szabó A ttila  Aszód, 
Varga Renáta Aszód,

Kossuth L. u. 78/c. 
Határ u. S.

------------  * * *  ------------

ÖNKORMÁNYZATI JEGYZETEK
—  május —

Aszód város képviselőtestülete eddigi legnagyobb fela
data előtt á llt, amikor harmadszor fogott hozzá a Költség- 
vetési üzem átalakításához. A legnagyobb volt a feladat, 
hiszen komoly jogi ismereteket kellett megtanulni, megérte
ni, és legnagyobb a felelősség, hiszen 120 ember munkájá
ról, megélhetéséről, boldogulásáról kellett dönteni. Az 
üzem sorsa közvetve érinti városunk valamennyi lakóját.
A testületi ülés előtti napon összevont bizottsági ülésen 

hallgattuk meg az üzem vezetőjének elképzelését, majd jogi 
szakértő magyarázta el azokat a lehetőségeket, amiket a 
döntés meghozatalakor figyelembe kellett venni. Nehezítette 
a dolgunkat a tulajdonjogi szabályozatlanság, törvények hi
ánya. Ez azt jelenti, hogy nem lehet, nem lehetett pontosan 
elkülöníteni az üzem - vagyis a dolgozók és az önkormányzat 
tulajdonát.

Az üzem vezetőjének elképzelése az ún. önkormányzati 
kommunális vállalati forma kialakítása volt. Ez gyakorlati
lag a mai állapot - divatos szóval élve - átmentését jelen
ti .  Aẑ  Luzern állami vállalat maradna, tevékenysége anyagi 
felelősségét az"önkormányzat vállalja, vagyis ez áttétele
sen Aszód város polgárait terheli, míg- az üzem kockázata a 
legkisebb. A két bizottság egyöntetű véleménye az volt, 
hogy ezt nem vállalhatjuk, hiszen egy esetleges gazdasági 
csőd az egész város gazdasági létét fenyegetheti. Arról nem 
is beszélve, hogy az ilyen vállalati forma további átalakí
tása, tőkebevonás stb. nagyon nehézkes, illetve lehetetlen.

A jogász véleménye egészen más volt: olyan működési 
formát ajánlott, ami a mostani átmeneti gazdasági helyzet
ben a legrugalmasabb, leghatékonyabb, széles tevékenységi 
körben dolgozhat, és a vagyonok elkülöníthetősége után to
vábbi átalakulási lehetőséget hordoz magában. Ez a működési 
forma a korlátolt felelősségű társaság, a kft. A két bi
zottság jelenlévő tagjai úgy döntöttek, hogy ezt a javasla
tot terjesztik a másnapi testületi ülés elé, mint a bizott
ságok által támogatott javaslatot. A legnagyobb vita az

ügyvezető igazgató kinevezése körül lángolt fel.
A polgármester úr javaslata szerint a jelenlegi vezető 

kapjon bizalmat az 1991-es mérleg elkészültéig, szerinte az 
éppen most folyó jelentős munka, az OTP-lakások építése 
szenvedne kárt az esetleges vezetőváltás miatt. Többek vé
leménye - köztük az én véleményem is - az volt, hogy a ve
zető kiválasztása kizárólag szakmai alapon történhet. Az 
azonnali pályázat kiírását javasoltam. Hosszas vita után 
úgy döntött - helyesen - a két bizottság, hogy mindkét el
képzelés kerüljön alternatívaként a testületi ülésre. 
Másnap a testület "plenáris" ülésén az Ügyrendi Bizottság 
elnöke részletesen elmondta az előző nap történéseit, a 
döntési lehetőségeket, azok előnyeit, hátrányait.

A képviselők többsége elfogadta a kft. létrehozását. 
A kft. neve Aszód címerállata után Unicornis Kft. le tt. A 
kft. bejegyzése miatt dönteni kellett az ügyvezető igazgató 
személyéről. Képviselőtársam javaslatára, szavazás után a 
polgármester titkos szavazást rendelt el. A szavazás ered
ménye: a képviselők többsége az azonnali pályázat kiírása 
mellett voksolt. A pályázati feltételek kialakításánál - 
minden kósza híresztelés ellenére - nagyon odafigyeltünk, 
hogy senki se érezhesse diszkriminatívnak a pályázati szem
pontokat.

A hónapok óta tartó huzavona ezzel egyelőre lezárult. 
Úgy érzem, tiszta lelkiismerettel állhattam fel az asztal
tól, a demokrácia minden játékszabályát betartva döntöt
tünk. Remélem, hogy az új kft. - bárki is legyen a vezetője 
- minden aszódi polgár számára nyereségesen működik majd, 
hiszen az önkormányzat az innen származó bevételét Aszódra 
fórja fordítani, a város szebbé, tisztábbá, lakhatóbbá té
telére.

Kovács Tamás 
városi képviselő



TÜKÖR

Gondolatok az ASZÚD! TÜKÖR árváltozásáról
KU LTU R ÁLIS  BÉLIÉT

a szerkesztő szemszögéből
Költészet NapjaAmikor két évvel ezelőtt megalapítottuk az ASZÓDI TÜ

KÖR havonta megjelenő újságot, azt gondoltuk, mennyire fog
nak az aszódiak örülni annak, hogy folyamatosan tájékozód
hatnak lakóhelyük életéről, munkájáról, mindarról, ami egy 

■hónap alatt történik a településen.
Reményeink nem igazán váltak valóra. Két év elteltével 

240 előfizetőnk van, és alig 400 példány fogy el havonta az 
újságból. Megcsillant a remény az utóbbi 3 hónapban, amikor 
a 400 példány kevésnek bizonyult. Kedvező volt a 6,- Ft- 
os egységár is.

Sajnos azonban változások történtek. Az ASZÓDI TÜKÖR-t 
előállító nyomda 1991-ben az alacsony példányszám miatti 
többletköltséget (1000 pld. alatt a nyomólemezek árát külön 
felszámolják) már nem tudja átvállalni. Továbbá az 1989-ben 
megállapított ár 1990. és 1991. évi inflációs rátáját is 
teljes joggal felszámolja. Ez azt jelenti, hogy 1 db újság 
elkészítése a korábbi 4,34 Ft helyett 13,90 Ft-ba kerül. 
Ehhez jön még az újság nyomdai kéziratát elkészítők tiszte
letdíja. (Az ugyanilyen terjedelmű Kartali Kisbíró 1000 
példányban jelenik meg. így annak nyomdai ára 8,52 Ft/db.) 
Ezért voltunk kényeiének 6,- Ft-ról 12,- Ft-ra emelni az 
ASZÓDI TÜKÖR árát, ami láthatóan még így sem fedezi a költ
ségeket, és ez az emelés is csak áprilistól érvényes.

Hogy ez sok, vagy kevés? Úgy tűnik, egyeseknek sok. És 
nem kevés az ezzel együttjáró lebecsmérlő kritika sem: 
"12.- Ft ezért az ócska lapért?!11

Természetesen nem kötelező megvenni az ASZÓDI TÜKÖR-t. 
Kényszeríteni senkit nem akarunk erre. Hiszen mindenkinek 
saját magának kell éreznie, mennyire fontos számára lakóhe
lye, egyáltalán érdekli-e, mi az, ami körülötte történik. 
Állandóan szidni, kritizálni valamit és valakit a lehető 
legkönnyebb dolog, és ráadásul semmibe sem kerül.
A helyi lap lehetőséget nyújt mindenki számára arra is, 
hogy megismerje, mit tesz a város vezetése azért, hogy 
Aszód valóban kiérdemelje a városi rangot.

Sokszor elgondolkodtam azon is: miért ilyen közömbösek 
az aszódiak? Miért szereti és becsüli jobban a lakóhelyét a 
kartali, a bagi, a túrái ember? Miért nem tartja soknak a 
kartali polgár helyi újságjáért a 12, a túrái a 20 Ft-ot? 
(A kartali ugyanott készül, ugyanolyan minőségben, mint a 
mi újságunk.) Ott mégis kíváncsiak az emberek, mi történik 
a falujukban.

Sajnos, nagyon sokan vannak azok, akiknek meg kell 
nézni, mire, mennyi pénzt lehet költeni. De, ha végignézem 
az előfizetők névsorát, érdekes módon éppen ezek az emberek 
igénylik többségében az újságot. Furcsa ellentmondás! Nekik 
nem ócska a papír minősége, nem sok a 12,- Ft. Sőt, örül
nek, és alig várják megjelenését, mert "sok mindent megtud
hatok belőle, hiszen úgyis alig mozdulok ki otthonról, és 
nagyon érdekel, ami körülöttem történik"...
Szerencsére részem volt ilyen véleményben is.

A legnagyobb gondom mégis az, hogy megint csak nem 
azok olvassák e sorokat, akiknek végül is szól.

Őszintén remélem azonban, hogy ezzel az árváltozással 
nem veszítjük el eddigi olvasóinkat, hiszen minden körül
mények között azon leszünk, hogy megtartsuk, sőt emeljük a 
színvonalat.

Továbbra is szívesen várunk új előfizetőket. Az ASZÓDI 
TÜKÖR-re az éves előfizetési díj 120,- Ft, melyet személye
sen a Művelődési Házban vagy piros postai csekken lehet 
feladni.

Cím: ASZÓDI TÜKÖR Szerkesztősége 
2170 Aszód, Kossuth L. u, 72.

Pardi Lászlóné

Aszód Város Képviselőtestülete

K I VONAT
az 1991. március 19~i ÖKT ülés jegyzőkönyvéből: 

37/1991. sz. ÖKT határozat
A Képviselőtestület az ASZÓDI TÜKÖR kérelmét, melyben 
60,000,- Ft támogatást kért, az alábbiak szerint adja meg;
1. 1991. évi költségvetéséből: 30.000,- Ft támogatást ad, 

1991. június 30-ig.
2. A támogatás második fele attól függően kerül átutalásra, 

hogy ha a lap bevételei nem fedezik további kiadásait. 
Felelős: a lap kiadója és szerkesztője
Határidő: 1991. július 15.

Kmf.
Bagyin József s.k. Kissné Kulybus Gizella s.k.

polgármester jegyző

Á prilis 11-én a Vécsey Károly Helyőrségi 
Klubban a KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából a Honvéd Mű- 
vészetgyüttes adott színvonalas műsort. A verses- 
zenés összeá llítás  kitűnő válogatás volt a magyar 
irodalom híres műveiből. József A ttila , Karinthy 
Frigyes, Illyés Gyula, Szécsi Margit, Örkény I s t 
ván, Meggyesi Gusztáv elhangzott.- művei így is 
csak töredékei lehettek a magyar irodalmi alkotá
soknak.

(Csak a katonák és a diákok szeretik  az iro 
dalmat??! ! )

NEVELŐOTTHONOK KÖZÖTTI ORSZÁGOS 
S Z A V A L Ó V E R S E N Y  

április 13-14.

Hosszú évek óta hagyomány a magyarországi nevelőinté
zetekben és gyermekotthonokban, hogy a Költészet Napja al
kalmából országos szintű szavalóversenyt szerveznek, mely
nek mindig más intézmény ad otthont.

Ez évben az aszódi II. sz. Fiúnevelő Intézetet érte az 
a megtiszteltetés, hogy megrendezhette ezt a versenyt. A 
döntőt megelőzően helyi szinten kerültek kiválogatásra azok 
a növendékek, akik az aszódi döntőben szerepeltek.

Az idén hét helyről érkeztek a versenyzők: Debrecen
ből, Esztergomból, Rákospalotáról leány-, Zalaegerszegről, 
Kalocsáról, a budapesti Szőlő utcából és természetesen 
Aszódról.fiúnevelőotthonokból. A verseny két napos volt, és 
két korcsoportban zajlott. Április 13-án szombaton délelőtt 
a 14-16 évesek, vasárnap délelőtt a 17—19 évesek mutatták 
be a háromtagú zsűri előtt tudásukat versben és prózában 
egyaránt.

Az I. korcsoportban szép helyi siker született, ugyan
is az I. helyet, illetve a II-III. helyet - bár megosztva 
más intézeti fiatallal - is az aszódi növendékek érték el. 
A II. korcsoportban a II. helyen (megosztva), illetve az V. 
és VI. helyen végeztek az aszódi versenyzők.

A fiatalok szereplésre való felkészítése, a nagyon jó 
verskiválasztás a nevelőtanárok munkáját dicséri.

A zsűri tagjai - Békés Kálid Artúr színművészeti főis
kolai hallgató (elnök), Csetneki Gábor, a Nemzeti Színház 
színészrendezője és Puskás Géza irodalombarát nyugdíjas 
otthonvezető igazgató-helyettes - szintén elismeréssel 
szóltak a versenyről és a versenyzőkről.

Pardi Lászlóné



ASZÓDI

rúunuc/üjs' élet
VÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
(Művelődési Ház)

Aszód, Kossuth L. u. 72.
Telefon: 9.

Hétfőtől péntekig:
Szombaton:
Vasárnap:

NYITVATARTÁSI REND

9.00 - 12.00 óra 
k l u b  
s z ü n n a p

14.00 - 19.00 óra
18.00 - 23.00 óra

r
i 

i

FIGYELEM!
\  Művelődési Házon belül működő 
C S A L Á D I  I N T É Z E T

1

I
I

vállalja esküvők, névadók és egyéb rendezvények megszerve- . 
fzését és lebonyolítását. Kívánsága szerint rendezzük meg és | 
‘ tesszük emlékezetessé családi ünnepeit. «
■VEGYE IGÉNYBE SZOLGÁLTATÁSAINKAT: zenés irodalmi összeállí- I 
I tás, fotózás, videofelvétel készítése. |
■IGÉNYBEJELENTÉS:

a Polgármesteri Hivatalban (Aszód, Szabadság tér 9.) > 
Tóthné Lajkó Ilonánál (Telefon: Aszód 2.) I

a Művelődési Házban (Aszód, Kossuth L.
Pardi Lászlónénál (Telefonj

u. 72.) 
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 JÁTSZÓHÁZUNK-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.

A MŰVELŐDÉSI HÁZ MÁJUSI PROGRAMJÁBÓL:
Május 4. szombat 19.00 óra:
Május 7. kedd 9.00-16.00 óra:
Május 18. szombat 19.00 óra:
Május 21. kedd 9.00-16.30 óra

Jazz klub
KEDVEZMÉNYES FONALVÁSÁR 
Jazz klub 
"KILÓS VÁSÁR"* 
extra minőségű áruból

Május 31. péntek 8.30 órakor:

13.00 órakor:

17.00 órakor:

Szakács tanfolyam szak
vizsgája
vendéglátőipari üzlet
vezető tanfolyam szak
vizsgája
ASZÚD BARÁTI KÖRÉNEK 
összejövetele

F IG Y E L E M
A HUNGARORING Autósiskola szervezésében 
május 7-én (kedden) 17.00 órakor ismét indul

- gépkocsivezetői
- segédmotoros
- nagymotoros tanfolyam.

Kedvező fe lté te lek  - ré sz le tfiz e té s i lehetőség 
- 4 hét a la tt  vizsgára felkészítés!
Jelentkezés és egyéb fe lv ilágosítás:

a Művelődési Házban ny itvatartási időben.

F IA T A L O K ,  T A N U L N I V Á G y Ó K ,

F I G Y E L E M !
Már most felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Művelődési 
Ház 1991. szeptembertől az alábbi szakmunkásképző tanfolya
mokat tervezi indítani:

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

A tanfolyamokra jelentkezési feltétel:
17 éves kor
8 általános iskolai végzettség.

A tanfolyamok tandíja: 7.000 - 8.000,- Ft között lesz.
A tanfolyamokat 30 fő jelentkezése esetén tudjuk indítani.

Szakmunkásképző tanfolyamok - 1 éves
- ABC áruházi eladói (élelmiszer, iparcikk, ruházat)

- 15 éves kortól, 8 általános iskolai végzettséggel
- Szakács tanfolyam

- 17 éves kortól, 8 általános iskolai végzettséggel
- Ital-büféáru eladói tanfolyam

- 15 éves kortól, 8 általános iskolai végzettséggel
Középfokú végzettséget biztosító tanfolyamok
- boltvezetői tanfolyam (kereskedelem)

- 1 éves
- érettségivel vagy szakirányú szakmunkásbizonyítvánnyal 

rendelkezők részére
- vendéglátóipari üzletvezetői tanfolyam

- 1 éves
- érettségivel vagy szakirányú szakmunkásbizonyítvánnyal 

rendelkezők részére

A tanfolyamok Aszódon történő indulásának feltétele: 25- 
30 fő jelentkezése.
A tandíj 12.000 - 20.000,- Ft között várható.
A tanfolyamokkal kapcsolatos bővebb felvilágosítást a Műve
lődési Házban Pardi Lászlóné ad személyesen vagy telefonon.

I A Művelődési Ház igény esetén augusztus hónapban francia, 1 
I angol és német nyelvből alapfokú nyelvtanfolyamot indít. I 
j Érdeklődés és felvilágosítás:

a Művelődési Házban személyesen vagy telefonon, j

Dr. BECKER PÁL __ 
országgyűlési képviselő 

május 16-án (csütörtökön) 17.00 órától 
tartja fogadóóráját a Művelődési Házban

ÁLLATORVOSI ÜGYELET 

MÁJUS HÓBAN

Má.jus 1 -én 8 órától 2-án 8 óráig:
Dr. DÓKA JÓZSEF

Vácszentlászló, Kossuth u. 3. Tel.: Valkó 108.

Május 4-én 8 órától 6-án 8 óráig:
Dr. SZÓKE PÁL Aszód, Kossuth u. 86. Tel.: Aszód 413.

Május 11-én 8 órától 13-án 8 óráig: 
Dr. HUDAK PÉTER Valkó, Szabadság u. 63.

Május 18-án 8 órától 20-án 8 óráig:
Dr. NÉMETH MIHÁLY Aszód, Kossuth L. u. 62. Tel.: Aszód 207. 

Má.jus 25-én 8 órától 27-én 8 óráig:
Dr. DOBOS LÁSZLÓ Túra, Thököly u. 26. Tel.: Túra 48.



TÜKÖR

KILUTLKAUS ÉHET
VÉCSEY KÁROLY Aszód, Szabadság tér  9.
Helyőrségi Klub Telefon: 83.

R E N D E Z V É N Y E K  
m á j u s  h ó n a p b a n

1-én 19.00 érától: Vöröskeresztes bál Aszódon - a Városi 
Vöröskeresztes Bizottság szervezésében

6-án 19.30 órától: VIVA LA MÁMMÁ! - Korda György és
Balázs Klári hangversenye 

Belépő: 100,- Ft

F I GYE L E M ! Csiszár Ágnes festőművész kiállítása 
május 10-ig tekinthető meg a HEK színháztermében.

A festmények megvásárolhatók!

15-én 18.30 órakor: a HEK SZínpad bemutató előadása 
Belépés: díjtalan!

Az első pillanatban talán szokatlan kiállítás -  naív 
fafaragó és fotóművész közös alkotásai - az otthont adó kö
zépkori templomban egymás melegségét elősegítve, a kíván
csiság és a kételkedés határán állókat a meglepetés örömé
vel várta a megnyitó. Legalábbis ezt olvastam ki a szép 
számban megjelenő közönség szeméből. A sok személyes isme
rősön kívül nagy számban .találkozhattunk neves közéleti 
személyekkel is. Jelen volt Kresz Albert fotóművész, Roszik 
Gábor országgyűlési képviselő, Dr. Gémesi György, Gödöllő 
város polgármestere, Pálos Frigyes hatvani prépost plébá
nos, Bihari József megyei múzeumigazgató, Tolcsvay Béla ze
neszerző, Dr. Basa Antal, Tóth István, Tóth Tibor Galgahé- 
víz, Túra, Hévízgyörk polgármesterei.

Sajnos, Oszoli József nem lehetett közöttünk, mivel 
súlyos betegséggel kórházban ápolják.

A kiállítás megnyitóját Szörényi Levente beszéde és a 
Hévízgyörki Asszonykórus dalai igazi kuriózuimá tették. (A 
lapban látható képek Kresz Albert fotói Oszoli József szob
rairól.)

Asztalos Tamás 
a kiállítás rendezője

22-én 18.00 órától:

23-án 17.00 órakor:

24-én 16.00 órakor:

OPTIMISTA KLUB 
Várjuk az érdeklődőket!

a Petőfi Sándor Laktanya színpadán a 
G H Y M E S felvidéki népzenei együt
tes fellépése.
Belépés: meghívóval!

M A MI VI L ÁGUNK"  című 
gyermekrajz-kiállítás megnyitása

30-án 18.00 órakor: MÓRA LISA Klub

TAKÁTS TAMÁS DIRTy BLUES BÁND L _ ,

OSZOLI JÓZSEF
fafaragó

KRESZ ALBERT
fotóm űvész

KIÁLLÍTÁSA

HÉVÍZGYÖRK -  KÖZÉPKORI TEMPLOM 

1991. április 12. -  május 12.

ASZÓD -  PETŐFI MÚZEUM 

1991. május 17.—július 31.

Az egykori Karthágó, jelenleg az East énekese a 
Művelődési Házban adott koncertet, képlékeny 
összetételű blues együttesével á p rilis  12-én. Az 
esté t trad icionális bluesokkal és modernebb dara
bokkal (értsd: 1'960-as évek) megtöltő zenekar a 
"régi idők" klubhangulatát idézte.

Szeretnénk hagyománnyá tenni, hogy a koncertek 
rendszeressé váljanak. Erre nagy esélyünk van, 
hiszen a közönségen kívül a zenészek is igen jól 
érezték magukat.

Frajna György 
a koncert szervezője

JAZZ KLUB
1991. április 20-án a Pacific aszódi zenekar szervezé

sével jazz klub indult a Művelődési Házban. Mivel ez a mű
faj általában nem érvényesül rangjának megfelelő módon (az 
egész országban igen kevés klub működik), ezért szeretnénk, 
ha ez a zenei stílus minél több emberhez eljutná. A klub 
programjában a jazz több irányzatát próbáljuk majd bemutat
ni.

Videó- és audio-anyagokról több világhírű előadót lát
hatnak, hallhatnak, de a műsor nagy részében élő zene lesz. 
Ezzel szeretnénk elérni azt, hogy az igényes zenét kedvelők 
ne otthon üljenek. A klub kéthetente - szombati napon - 
belépődíj nélkül tartja műsorait.

Mindenkit szeretettel várunk!
- PACIFIC -

S IK E R L IS T A

1. ŐRÜLET (amerikai akciófilm) F.: Harrison Ford
2. N0STRADAMUS JÓSLATAI (am. dók. film) F.: Orsón Welles
3. ORSZÁGÚTI DISC0 (am. akciófilm) F.: Patrick Swayze
4. INDI0 (amerikai akciófilm)
5. A KERÉNYLET ÓRÁJA (amerikai akciófilm)

FILMJEINK KIVÁLÓ KÉPMINŐSÉGBEN, MÁRKÁS KAZETTÁN 
ÉS CSAK SZINKRONIZÁLVA KERÜLNEK KÖLCSÖNZÉSRE!

NYITVATARTÁS: Hétköznap: 14-20 őréig
Szombat, vasárnap, ünnepnap: 10 - 20 óráig 

CÍMÜNK: Aszód, Petőfi út 15/A (A mozi mögött) - Tel.: 147.

zinkron 
videó



ASZÓDI

IKULTUIPÁILIS IÉILIET

A M agyar Vöröskereszt Aszódi S zervezetének  
R E N D E Z V É N Y S O R O Z A T A  

1991. május 1 -tő l május 8 -ig  Aszód városában

PROGRAMOK

Plakátkészítési verseny ASZÓDON 
a tiszta város cím elérése érdekében.
Témája: EZ A VÁROS A TIÉTEK, VIGYÁZZATOK RÁ!

17 órakor: Szülők részére
FOGAINKRÓL (újabb kutatási eredmények) 
Előadó: Dr. Makra Csaba és 

Paulinusz Jánosné
EGÉSZSÉGÜGYI TOTÓSZELVÉNYEK SORSOLÁSA 

Május 8-án 19 órakor:

A kiállítás után a plakátok Aszód utcáin lesznek felra
gasztva.

- EGÉSZSÉGÜGYI TOTÓSZELVÉNY KIBOCSÁTÁS
Helyszín

Május 1-én ÜNNEPI MEGNYITÓ Kastélykert
"FUT ASZÓD" FUTÓVERSENNYEL 
Egyéni és családok benevezését 
várjuk!
Gyülekezés: 9.30-kor 
Díjkiosztás; Fődíj, 
autóbuszos kirándulás

Este 8-tól: VÁROSI  BÁL Vécsey Károly HEK

Május 2-án
11 órakor: ANYÁK NAPJA KÖSZÖNTÓ

2. sz. Óvoda nagycsoportosai

Idősek Klubja 
Falujárók útja 5.

MEGEMLÉKEZÉS Kollégium
A VÖRÖSKERESZT VILÁGNAPRÓL díszterme

Aszód és körzetének vöröskeresztes 
szervezetei, valamint demonstrációt 
szervezünk a lakosok részére, akik 
szeretnének megemlékezni a háborúk 
áldozatairól

ÜNNEPI PROGRAM;
Fogadtatás: kiállítások megtekintése

plakát, gyógynövények bemutatója 
+ v á s á r
Táplálkozási bemutató kóstolóval

IFJÚSÁGI VÖRÖSKERESZT MŰSORA
Megemlékezés: Szviatovszki András Aszód,
Felvonulás az emlékműhöz Szabadság tér

15 órakor: EGÉSZSÉGÜGYI VETÉLKEDŐ
Aszód környéki általános 

s iskolások részvételével.
Vezeti: Dr. Szász Károlyné

Május 3-án
11 órakor: ANYÁK NAPJA KÖSZÖNTŐ

1. sz. Óvoda nagycsoportosai

Május 6-án
16 órakor: GYÓGYÍTÓ TERMÉSZET

Előadó: Gloser Péterné 
Gyógyfüvek kiállításával 
egybekötött VÁSÁR ! 
Kaphatók: Treben könyvek 
és svéd cseppekről szólók

Művelődési Ház 
Kossuth u. 72.

Idősek Klubja 
Petőfi u.

Kollégium

Május 7-én 
10 órától:

1. sz. Napközi-
VENDÉGVÁRÁS otthonos Óvoda
EGÉSZSÉGÜGYI NAP 
Vendégek: Bölcsődések

2. sz. Óvodai csoport 
Videofilmek, egészségügyi bábozás, 
zenés gimnasztika

VALLÁS és társadalom
A Hajnóczy József Népfőiskola a következő 

összejövetelét május 17-én 1/2 6-kor ta r t ja  a
Gimnázium könyvtárában.

TÉMÁJA:
Erre az alkalomra több, rövid beszámolót 

terveztünk. A beszámolók megtartására lelkészeket 
és pedagógusokat kértünk fe l.

Szeretnénk, ha minél több pedagógus is e l
jönne és elmondaná véleményét, hogy mit lehetne 
tenni annak érdekében, hogy ifjúságunk nevelése 
sikeresebb legyen.

Barthos Zoltánná

Zárszó: Dr. Bodó Zsolt
GYÚJTS FÉNYT A SÖTÉTSÉGBEN

jelszó jegyében

G y e r t y a g y ú j t á s

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Aszódi Vöröskereszt Vezetősége

SZABADTÉRI SZÍNPAD ASZÓDON
Mint legutóbbi számunkban értesülhettek róla, Frajna 

György vezetésével az Ifjúsági Klub elkezdte a színpad épí
tését. Munkánkat társadalmi alapon végezzük, melyet a Pol
gármesteri Hivatal anyagilag támogat. Elképzelésünk szerint 
szeretnénk Aszód mértani közepén egy sajátságos összetéte
lű, éppen ezért számottevő művelődési központot létrehozni. 
Alkotóelemei a Művelődési Ház, az 1. sz. Általános Iskola, 
a Zeneiskola, a színpad és a zsidó temető. Mégis mi célt 
szolgál a színpad? -  kérdezik sokan kételkedőn. A kihasz
nálhatósága igen sokrétű lehet. Az iskolai rendezvényeken 
kívül fellépési lehetőséget biztosíthatnánk a Zeneiskola 
tanulóinak, a Fiúnevelő Intézet zenekarának, helyi együtte
seknek. Ezenkívül városi fórumokat tarthatnánk it t ,  és meg
hívhatnánk nevesebb rock-csapatokat is.

Ezúton kérünk mindenkit, aki fantáziát lát benne, jöj
jön és segítsen nekünk!

Asztalos Tamás

Hirdessen az
Egjadó-gim.:
ASZÓD MŰVELŐDÉSI HÁZ

y4sz.ós>i

-ben!

AZ ASZÓDI TÜKÖR HIRDETÉSI DÍJSZABÁSA:

Apróhirdetés:
1/4 oldal:
1/2 oldal:
1 oldal:
Külön betétlap:

10,- Ft/szó 
500,- Ft 

1000,- Ft 
2000,- Ft 
2500,- Ft

HIRDETÉSFELVÉTEL:
a Művelődési Házban, minden hónap 20. napjáig.



ASZÓDI KARATE KUPA '91 az aszúdi sportkör májusi rendezvényei

Karate szakosztályunk első próbálkozása, hogy hírt ad
jon magáról, 1987-ben volt, amikor is országos versenyt 
rendeztünk Aszódon. Családias, jó hangulatú, jól sikerült 
rendezvény volt.

•Kapóra jött az ajánlat, hogy az IMI a versenyünkben 
rejlő reklám kedvéért magára vállalta a verseny költségeit, 
így azután 3 éven át a gödöllői sportcsarnokban - az IMI 
pénzén - rendezhettük meg az IMI-kupát. El kell mondani, 
hogy ez az egyik legszínvonalasabb és legnépszerűbb hazai 
versennyé "nőtte ki magát". Az országban még ma is láthatók 
az IMI-Kupa matricái.

Sajnos azonban az IMI súlyos gondjai miatt nem képes 
erre a reklámra pénzt fordítani. Már úgy látszott, hogy 
idén nem is rendezhetünk versenyt, amikor Dr. Asztalos Ist
ván tanácsára megpályáztuk az ASZOD IFJÚSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY- 
nál a verseny költségeinek nagyobb részét. Elképzelésünk 
sikerrel járt, és a Polgármesteri Hivatal segítségével áp
rilis  20-án (szombaton) 11 órától a Csengey úti iskola tor
nacsarnokában láthatta a közönség az ASZÓDI KARATE KUPA '91 
küzdelmeit. A versenyen 9 klub közel 60 versenyzője indult. 
A programban előbb a formagyakorlatok selejtezői és döntői 
(férfi, női), majd a férfiak súlycsoport nélküli küzdelmei 
zajlottak.

Az ASZÓDI KARATE KUPA '91 győztese az idén a BVSC csa
pata lett, és elnyerte az Aszód polgármestere által fela
jánlott kupát, amely háromszori elnyerés után kerülhet vég
leg egy klub tulajdonába.

Az aszódi karatékák korábbi döntése alapján belépője
gyet nem szedtünk, de szívesen vettük - és köszönjük a né
zők önkéntes adományait, amely a szakosztály további mun
káját segíti.

Dr. Jólesz József 
szakosztályvezető

ELSŐ "G.ALGA ÚSZÓNAP"

Első alkalommal került megrendezésre (március 23-án) a 
GALGA VÁNDORKUPÁÉRT kiírt verseny a Girmázium uszodájában. 
Az úszónapra a környék nyolc általános iskolájából érkeztek 
a résztvevők.

A diákok 32 versenyszámban indultak (20 m, 40 m, 100 m 
gyors, mell- és kötetlen úszásban, valamint váltóúszásban).

Az iskolák közötti pontversenyben a legeredményesebb 
az aszódi I.sz. Általános Iskola le tt, így az első évben ők 
vehették át a Galga Vándorkupát.

A résztvevő iskolák helyezése a pontversenyben:
I. Aszódi I.sz. Alt. Isk. V. Kartali Általános Iskola

II. Bagi Általános Iskola VI. Túrái Általános Iskola
III. Palotási Általános Isk. VII. Aszódi II.sz. Ált.Iskola
IV. Ikladi Általános Isk. VIII. Domonyi Általános Iskola

Az aszódi iskolákból a legeredményesebb versenyzők:

I. sz. Általános Iskola
Tegze Bálint I.o.
Barthos Gergely II.o.
Garamvölgyi Gerda II.o.
Torják Viktor III.o.
Majoros Péter III.o.
Jeney Zsuzsanna III.o.
Konkoly Adrienn III.o.
Kállai Ákos IV.o.
Németh Alexandra IV.o.
Tolmács! Rita IV.o.
Halmos Erik IV.o.
Plachtinszki Péter III.o.
Lipták János III.o.
Farkas Bálint V.o.
Kovács Ádám V.o.
Tegze Dávid VIII.o.

Majoros János VIII.o 
Szövics Szilvia V.o. 
Tamás Melinda VI.o. 
Varga Ildikó VIII.o. 
Bartyik Ferenc VI.o. 
Ágfalvi Imre VII.o. 
Strausz László V.o. 
Koncz Péter VI.o. 
Faragó Balázs VI.o. 
Kovács Rita VI.o. 
Péter Eszter V.o. 
Válóczi Brigitta V.o. 
Gulyás Csaba VIII.o. 
Kovács András VIII.o 
Kiss Márta VI.o. 
Vidák Tímea VI.o.

LABDARÚGÁS: Május 1. 17.00 (ifi 15.00)
Aszód - Főt I. fordulóból elmaradt

Május 5. 17.00 (ifi. 15.00) szombaton!
Szentendre - Aszód

Május 19. 17.00 (ifi. 15.00)
Aszód - Tápiószentmárton

Május 26. 17.00 (ifi. 15.00)
Aszód - Hernád

VÍVÁS: Május 11. Megyei újonc egyéni 4 fegyvernemben
Aszódon a Petőfi Sándor Gimnázium 
és Gépészeti Szakközépiskolában

Május 18. Újonc kardverseny Budapesten.

Május £5. Megyei középiskolai verseny Gödöllőn.

Május 26. III. o. női tőr "Balassi Kupa" Salgó
tarján

TERMÉSZETJÁRÁS: Kékestető - Hármashatári erdészház
- Sirok túra

Sportkör Elnöksége.

II. sz. Általános Iskola
Varga István VI.o. Chugyik Balázs VI.o.
Halász Melinda V.o. Márta Árpád V.o.

A versenyen kívül egyéb programok is várták a gyereke
ket. A tornateremben érdekes és izgalmas sportjátékokat 
próbálhattak ki. Az eredményhirdetés után ajándékok és fi
nom gyümölcsök találtak gazdára a tombola-sorsoláson.

Az úszónap megrendezéséhez támogatást nyújtott a gim
názium Baráti Egyesülete, az Aszód Városi Sportkör, az Ik- 
ladi Diáksportköri Alapítvány, az aszódi Művelődési Egyesü
let, az MDF helyi szervezete, a Pest megyei Szabadidő Szö
vetség és a Budai Fantázia KFT.

Sárdi Erzsébet



ASZÓDI
ASZÓDI MOZAIKOK *  ASZÓDI MOZAIKOK *  ASZÓDI MOZAIKOK *  ASZÓDI MOZAIKOK

INTÉZETÜNK LAKÓIRÓL
Ha Aszódról kérdezünk, a kérdezettek nagyobb 

százalékának a Javító Intézet ju t az eszébe. Arra 
a kérdésre, hogy mit tudnak róla, már nagyon h i
ányos a kérdezettek ismerete. Nem csoda, hiszen 
zárt in tézetrő l van szó. Nem csoda, ha csak azt 
tudják róluk, hogy rosszak, hogy az ország min
den részéről valók, hogy i t t  vannak Aszódon be
zárva.

Rosszak, akiktől fé ln i, óvakodni k e ll, akik
tő l jobb távol lenni, akikről jobb nem^beszélni, 
nem tudni semmit. Pedig a ttó l még vannak. Sőt! 
Számuk gyarapodását nem nehéz előre megjósolni.

életükből ez az érzés örökre kimarad. Emberek. 
Akik között vannak kitűnő tanulók, kiváló dolgo
zók, felnőtteket tisz te lők  és szeretők, példamu
tató magaviseletűek, de akiket soha nem tudunk 
hazaengedni szabadságra. Hogy miért? Mert nincs 
hová .... Mert nincs k ih ez ... Mert nincs, aki vár
ja őket, nincs, aki érdeklődne felőlük, aki örül
ne fejlődésüknek, akitől jó szót, szere te te t kap
nának. Tőlünk, nevelőktől és az intézet többi 
dolgozójától több-kevesebb szere te te t kapnak 
ugyan, de mi lesz velük, ha kikerülnek intéze
tünkből?

Talán el sem hiszi a Kedves Olvasó, hogy az 
in téze ti gyermekek között sokan vannak olyanok, 
akik szórakozóhelyeken, közlekedési eszközökön, 
sportpályákon, vagy stadionokban sokkal fegyelme
zettebbek tudnak lenni, mint sok, kinn élő f ia 
ta l .

Kik hát ezek a gyermekek valójában?
Emberek, érző, gondolkodó emberek. Akik közül so
kan önhibájukon kívüli okokból kerültek intéze
tünkbe. Emberek. Akiknek nem volt nyugodt, ké
nyelmes gyermekkoruk. Emberek, akik közül sokan 
nem tudják, mit je len t a szülő, a család fogal
ma. Akik az anyai szeretetrő l csak hallo ttak , 
vagy olvastak, de akik ezt a csodálatos érzést 
soha nem érezték. Nem érezhették. S mert az édes
anya szeretete , gondoskodása pótolhatatlan, az ő

Ugye, szinte h ite te tlen .
Ugye, milyen nehéz elképzelni, hogy emberek 

egy része így nő fe l, így válik fe lnő tté , hogy a 
legszebb érzésekből nekik csak morzsák jutnak.

Szeretet. Megértés. B íztatás. Egy jó szó. 
Egy mosoly. Semmibe nem kerülő dolgok. Mégis! 
Mintha elfeledkeztünk volna ezekről a tulajdonsá
gainkról .

Kérem! A sok rosszon kívül gondoljanak ezek
re is , ha in téze ti gyermekekről hallanak ezután.

Turcsán János 
nevelőtanár

BEMUTATJUK ASZÓD ŰJ KÖRZETI ÁLLATORVOSÁT

Dr.Németh Mihály Aszód új körzeti állatorvosa pályázat 
útján került városunkba 1991. február 1-ével.
Ezt megelőzően a Pest megyei Állategészségügyi és Ellenőrző 
Állomás Sturovói Határkirendeltségének volt a vezetője.

Nős, két középiskolás gyermek apja. Felesége is már 
régóta az egészségügy területén dolgozik.

Való igaz, hogy Németh doktort nagyon nehéz otthon ta
lálni. Sokszor már reggel 6 órakor megkezdi a munkát, és 
csak későn este ér haza.

Aszódon az állatorvosi teendőket. Mivel jelenleg még a csa
ládja nélkül él i t t ,  nehéz telefonon is elérni. Ezért a la
kása (Aszód, Kossuth L. u. 62. földszint - a korábbi állat
orvos lakása) mellett a falon lévő kis noteszbe lehet fel
jegyezni a nevet és a címet, ki kéri a segítséget. A közel
jövőben kíván egy üzenetrögzítőt felszereltetni, ami minden 
bizonnyal segítségére lesz a lakosságnak.
Dr. Németh Mihály állatorvos telefonszáma: Aszód 207.

Az eddig eltelt 3 hónap alatt nem sok ideje volt pi
henni a doktor urnák. Reméljük, hogy megkedveli Aszódot és 
az i t t  élő embereket.

Körzeti beosztása szerint hétfőn és csütörtökön déle- Munkájához sok sikert kívánunk!
lőtt Bagón van, kedden és pénteken délelőtt Ikladon, Do-
monyban. A hét többi napján, illetve délutánonként látja el Pardi Lászlóné

T i s z t e l t  P o l g á r t á r s a k !

Asződ Város  L a k ó i !

Költségvetési üzemünk immár huszonkét esztendeje áll 
és tevékenykedik településünk lakosságának szolgálatában.

Feladatai között nem árbevételi nagyságrendjénél fog
va, hanem környezetvédelmi és köztisztasági jelentőségénél 
fogva kiemelkedő szerepe van a háztartási (kommunális) hul
ladék gyűjtésének és kezelésének.

Ennek az intézményesen 1972-ben bevezetett szolgálta
tásnak napjainkban is megvan a maga aktualitása, amit nem 
szabad figyelmen kívül hagynunk, hiszen a rendezett lakó
helyi környezet minden kulturált ember alapigényeihez tar
tozik. üzemünk a háztartási és a. folyékony hulladék (feká- 
lia) elhelyezésére szolgáló telepet - amely a KÖJÁL, vala
mint a helyi önkormányzat köztisztasági rendelete alapján 
és ellenőrzése mellett működik - a Hatvani út (30-as) mel
lett kijelölt terepszakaszon, lakossági igényeknek megfele
lően üzemelteti.

Városunk közkedvelt kiadványának, az Aszódi TÜKÖR-nek 
információt terjesztő lehetőségeit veszem igénybe a célból, 
hogy tájékoztassam városunk polgárait a hulladéktelep nyit
vatartási rendjéről, s egyben kértem is a lakosságot az ah
hoz való alkalmazkodásra.

Nyitvatartási rend:

hétfőtől péntekig: reggel 7 órától délután 16 óráig
szombaton: reggel 8 órától délután 16 óráig
vasárnap: reggel 8 órától délután 13 óráig.

A városi önkormányzat köztisztasági rendelete lehető
séget ad arra, hogy a helyi lakosok saját járművel kiszál
líto tt és elhelyezett kommunális hulladék (szilárd és fo
lyékony), épületbontásból származó törmelék (sitt) és ki
termelt meddők után elhelyezési díjat ne fizessenek, üze
münk a szemételhelyezés tényét, mennyiségét név szerint re
gisztrálja, de a lakó felé nem számlázza ki. Ez az admi
nisztráció azért szükséges, hogy megelőzhető, illetve ki
zárható legyen a "VESZÉLYES HULLADÉK" kategóriájába tartozó 
anyagok telepünkön történő elhelyezése.
Más települések lakói és közületei felé

95-, Ft/m3/szilárd hulladék
elhelyezési díjat számlázunk, az üzemeltetési költségeink 
egy részének megtérítése érdekében.
Folyékony (fekália) hulladék külön e célra kijelölt helyen 
való elhelyezési díja

50,- Ft/m?
Nem kommunális hulladéknak számító egyéb anyagféleségek el
helyezése

T I L O S !
és szabálysérő magatartás, amely szabálysértési feljelen
tést von maga után.

Tisztelettel kérem Városunk Lakosságát, hogy szolgál
tatásunk rendjének betartását segítse elő az előírásokhoz 
való alkalmazkodásával.

Segítő szándékukat előre is köszönöm!

Tisztelettel: Dicse János 
igazgató



TÜKÖR
ASZÓDI MOZAIKOK *  ASZÓDI MOZAIKOK *  ASZÓDI MOZAIKOK *  ASZÓDI MOZAIKOK

Szociális foglalkoztató megszüntetése
Az alig 5 éve működő Szociális Foglalkoztató létesíté

se sem ment simán.
Abban a szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben va

gyok, hogy az indulástól napjainkig ismerem a foglalkozta
tó helyzetét: milyen gondokkal, problémákkal küszködött a 
talponmaradásért. A rokkant-nyugdíjasok, csökkent munkaké
pességű emberek megsegítésére alapították. Ezeknek az embe
reknek a keresetkiegészítésnél is többet adott, hogy 
visszaadta az életkedvüket.

Ebben a nehéz gazdasági helyzetben az aktív embereknek 
is nehéz értelmes munkát szerezni. A foglalkoztatónak még 
nehezebb, de nem megoldhatatlan! Az ikladi, domonyi emberek 
kiválásával más felállásban is alakulhatott volna az aszó
diak sorsa. Az önkormányzat - a Pénzügyi Ellenőrző Bizott
ság javaslatára - 1991. április 30. határidővel megszüntet
te a Szociális Foglalkoztatót azzal az indoklással, hogy a 
42/1990(XI.27) ÖKT határozatban jóváhagyott 150 eFt támoga
táson túl további veszteségrendezést átvállalni nem tud.

A számok tükrében a helyzet rosszabbodott. Felmerül 
önkéntelenül a kérdés: Hogyan? Ki? Kik juttatták erre a 
pontra a foglalkoztatót?

A vezető nem tudott eleget tenni a határozatnak, mivel 
nem tudott munkát szerezni. (Nem értem, miért kellett most 
a még folyamatos munkákat lemondani!)

A vezető a költségvetési tervet nem írta alá, mivel a 
támogatást leépítették... (ahol működik ilyen intézmény, 
mindenütt támogatást kap).

Javasoltam a képviselőtestület felé a vezetői munkakör 
megpályáztatását kétféle meggondolásból:

- arra gondolva, - tapasztalataim alapján - hogy a vá
ros területén egyre növekszik az .anyagi támogatásra rászo
rulók száma,

- valamint, ha a pályázatra olyan személy jelentkezne, 
aki munkával ellátná a foglalkoztatót, tágabb lehetőséget 
nyújtana a vezetőválasztásra.

Ismerem a segélyhez folyamodók lelkiállapotát, nagyon 
megalázónak tartják ezt a kényszerűséget. Sajnos, magamra 
maradtam a foglalkoztató megmaradása mellett.

Milyen nehéz új munkaalkalmat teremteni és milyen 
könnyű azt egy tollvonással megszüntetni!

Balogh Jánosné 
önkormányzati testületi képviselő

T I S Z T E L T  S Z E R K E S Z T Ő S É G !

A Szociális Foglalkoztató dolgozói sérelmesnek 
ta rtju k , hogy részünkről a munka megszűnt. Nagy 
meglepetés é rt bennünket, kis nyugdíjunk van, 
mindannyian orvosi kezelés a la t t  állunk. Jelenleg 
30-an dolgozunk és továbbra is  dolgoznánk.
Az önkormányzathoz segélyért nem fordulunk, mert 
eddig is sok e lu ta s ítá s t kaptunk. Kérjük a Szer
kesztőséget, hogy a város lakóit a valós helyzet
ről tájékoztassák, nem elferd ítve a tényeket.

Szociális Foglalkoztató dolgozói

olvasói levelek
T isz te lt Szerkesztőség!

Azért ragadtam " to lla t" , hogy mások helyett 
is elmondjam észrevételeimet a lakótelepen lévő 
élelm iszerboltról.

Sok a panasz, de nyíltan senki sem mer szól
ni, még én sem, és ezért szíves elnézést kérek 
minden olvasótól.

Miért nem kapunk a pénztárnál blokkot? Azt 
mondják azért, mert szemetelnek vele. Az ABC-ben, 
vagy a többi boltban nem szemetelnek?

Miért van jobb választék az ABC-ben? Miért 
mondják azt, hogy ha o tt jobb, akkor menjen oda 
vásárolni? Ha már blokkot nem adnak, akkor miért 
nem írják  az árakat az árucikkekre?

Szeretném, ha erre a sok miértre a bolt 
vezetősége reagálna.

T isz te le tte l: 
egy lakótelepi vásárló

ALAPÍTVÁNY
A NYUGDÍJAS klub részére

Az MSZMP és az MSZP aszódi szervezete közös elhatáro
zás alapján a Művelődési Házon belül működő Nyugdíjas Klub 
részére

30.000 -̂ Ft értékű alapítványt
tett. Ez az összeg alapjában véve nem sok, de a gesztus, 
amely a két párt részéről megmutatkozott, figyelemre méltó.

Ha visszagondolunk az önkormányzati választási kampány 
idején megjelent munkáspárti programra, amely "Mit akar a 
Munkáspárt Aszódon?" címmel jelent meg, olvashatjuk benne 
egyik kiemelt feladatként az idősekről és a magányosan 
élőkről való gondoskodást. Ez az alapítványtevés része en
nek a programnak. A pénzösszeggel teljes egészében a Nyug
díjas Klub gazdálkodik. Önállóan dönthetik el, mire költik, 
hogyan hasznosítják.

Az MSZMP aszódi szervezete továbbra is tudatosan 
igyekszik megvalósítani mindazokat a feladatokat, melyeket 
célul tűzött ki maga elé. Programjának megfelelően támogat
ja az önkormányzat munkáját, részt vesz a település szebbé, 
otthonosabbá tételében, - szép példa erre a zsidótemető 
rendbehozatalában való segítés, illetve a lakótelepen az 
5/1. és 5/2. épületek környékének teljes parkosítása - le
hetőségeihez képest segíti a fiatalság kulturált nevelését 
(különböző rendezvények szponzorálása).

Ma is legfontosabb célunk, hogy a legmesszebbmenőkig 
érvényesüljön a nép akarata!

Boér István
az MSZMP aszódi bizottsága nevében

KÖSZÖNET
Április 11-ón a Közösségi Ház Nyugdíjas Klubjában ben

sőséges kis ünnepség zajlott le, melynek keretében az MSZMP 
és a volt MSZP aszódi bizottsága nevében Búzás Pál és Faska 
Mihály - a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel - a 
Nyugdíjas Klub működési feltételeinek javítására együttesen 
30.000.- Ft összeget adományozott, mely összeg felhasználá
sáról a Nyugdíjas Klub tagsága dönt. Én, mint a Nyugdíjas 
Klub vezetője a tagság nevében hálás köszönetemet fejezem 
ki ezért az anyagi támogatásért.

Köszönettel: Eötvös Károly 
klubvezető
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KERESKEDELMI VÁLLALAT

K.F.T.
P r ó b á l j a  k i  s z e r e n c s é j é t !
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KERESKEDELMI VÁLLALAT

K.F.T.

M O S T  V Á S Á R O L J O N

A BUDAI FANTÁZIA KFT - MÉTER-DARABÁRU BOLTJÁBAN (Aszód, Kossuth L. u. 27 .)

- CIPÓBOLTJÁBAN (Aszód, Kossuth L. u. 10.)

Á pr i l i s  20- tó l  május 20-ig minden 1 .000, -  Ft f e l e t t i  vásár lás  után sors jegyet  adunk.

N Y E R E M É N Y E K I .  d í j  3 .000, -  Ft értékű,
I I .  d í j  1 .500,-  Ft értékű,

I I I .  d í j  1 .000, -  Ft értékű
és 20 db 300,-  Ft értékű VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY

S O R S O L Á S  : 1991. május 22-én!

T E K IN T S E  MEG T A V A S Z I  Á R U K Í N Á L A T U N K A T !  

KERESSE FEL B O L T J A I N K A T ! ÉR D EM ES!
-----------------------------------j------

Kitűnő á l l a p o tb a n  lévő ,  

6 éves SKODA 120-L 

e l ső  kézből

E L A D Ó

Cím: Dr.Asztalos István
Aszód, Rákóczi u. 2/a. Tel. :  440.

2 szoba összkomfortos lakás eladó

Aszód, Falujárók u. 5/9. 1.6. Gács Györgyné. 

Érdeklődni: ugyanott!

Öj rövidáru és ruházati bolt 
N Y ÍLT

április 17-én a Falujárók u. 1. sz. alatt 
az egyik pincehelyiségben (az űj patika mellett). 

Hétköznap 8.30-tól 16.30-ig (szerdán 17.30-ig, 
szombaton 8 órától 12 óráig 

várják a vásárlókat.

' i

Aszódon, Rákóczi u. 28 .sz.  a l a t t
300 n .ö l  telken 140 m2-es családi  ház 
100 m^-es műhellyel e l a d ó .  
Érdeklődni: Aszód, "SÁRA” kisvendéglő.

H j| Az árak keAz árak kedvezőek, a kiszolgálás udvarias! i sudvarias!

Száraz té sz tá k  és olcsó áron palackozott 
szeszes i ta lo k  és üdítők b o l t ja

Aszód, Csendes u. 2.
Temetővel szemben.

Rendezvényekre megrendelést is  v á lla lu n k . 
Kérjük az igényeket legalább egy h é t te l  
korábban közölni!

L E G A L Á B B
A TV KÉSZÜLÉK ELŐTT ÉREZZE MAGÁT EURÓPAINAK!

Az ASTRA 1A, a már működő ASTRA 1B és a majdani 
ASTRA IC műholdak vételére alkalmas egyéni mű
holdvevő berendezés:

- 50 sztereó csatorna
- infra távszabályzó
- 1.0 dB zajtényezőjű fejkonverter (japán)
- német mágneses polárváltó, 120 cm-es pa

rabola antenna.
Ára: 44.000,- Ft (ÁFÁ-val!)
Információ: Aszód, Papírbolt. Telefon: 29.

250 négyszögöles t e l e k  eladó. 
Hatvan, Téglagyár a l a t t .
Érdeklődni lehet  
telefonon az e s t i  órákban:

Aszód 421 vagy Bp. 1-632-559.

i

KÖSZÖNETNyiLVÁNfTÁS

Köszönöm mindazoknak, akik Édesanyám, Szendrei Miklósné 
temetésén megjelentek és osztoztak fájdalmamban.

Tóthné Szendrei Éva

Felelős kiadó: Dinnyés László ^  Felelős szerkesztő: Asztalos Tamás *  Szerkesztőbizottság: Pardi Lászióné, Tóthné Lajkó Ilona, 
Vörös László sfc Munkatársak: Dr. Asztalos István, Fercsik Mihály «#■ Engedélyszám: III/PHF/207/P/1989.

Cím: Művelődési Ház, 2170 Aszód,-Pf. 9., Kossuth Lajos u. 72.
_____ Készült az Ipari Müszergyár Sokszorosítójában, 400 példányban Felelős vezető: Németh Lajos #  IMI RŐT A 1492.____


