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IGNYRÓL
Karácsony jó hírével kopogtat e 
hls írás: "Dicsőség a magasság

ban Istennek, a földön békesség, 
itn az emberekhez jóakarat." (Lk 

i’,14). Ezt a jó hírt a betlehemi 

* mezőn angyalok hirdették meg, 
mint Isten küldöttei. A kedves 
Olvasót ma én is ilyen istenkül- 
ilbtte emberként szeretném meg- 
nzólítani. Lelkésztársaimmal

együtt azon fáradozom, hogy mi
nél több felnőtt és gyermek 
Imllja meg Isten üzenetét.

Készülésben talál bennünket, aki 

benéz hozzánk ezekben a napok
ban. Karácsony az az ünnepünk, 
amely hagyományos lelkületével 
llosze tudja kapcsolni az embere
ket. Még azokat is, akiktől ki
lométerek ezrei választanak el. 
!i összeköt bennünket magyarokat 

az európai népekkel is, hiszen a 
karácsonykor megszólaló haran
gok, a felcsendülő ismert éne

kok, a templomok karácsonyi gyü
lekezetei Jézus születésére em

lékeztetnek sokakat.

Sokakat, de nem mindenkit! Ehhez 
hozzájárult a keresztyén kultú
rától idegen fenyőünnep megtar- 

' tása és a Télapó érkezésének vá- 
rása. Ezek csak arra valók, hogy 

eltereljék gyermek és felnőtt 
figyelmét és tekintetét az ünnep 

lényegéről. Ahogyan ezen az úton 
haladva találkoztunk a békétlen

ség súlyos lelki és erkölcsi kö
vetkezményeivel, úgy kapott 
hangsúlyt a békeünnep jelleg.

Amikor a családi élet válságával 
és annak - elsősorban a gyerme

kekre gyakorolt nyomasztó kö

vetkezményeivel kellett számol
ni, akkor lett az ősi karácsony 

a család ünnepévé. Az érzelmek 
összekuszáltsága miatt jelentke
ző érzelmi és etikai labilitás 
láttán a szeretet ünnepét ülte 
sok ember karácsony napján.

S közben minden megmaradt! A 
szép karácsonyfa. Az egyre csil
logóbb díszek. A különleges sza
loncukor. Az ajándékhalmaz. Csak 

egy hiányzott és hiányzik: a 
meghitt egyiittlét a család köré
ben, ahol senki sem érzi magát 
egyedül, elhagyatottan, mint 
akiről még karácsonykor is elfe
ledkeztek, - az áhítat Szentes

tén, a baráti-rokoni látogatások 
kapcsolatot erősítő alkalmai!

Úgy gondoltuk - s ez hogyan megy 
nemzedékről nemzedékre! -, hogy 

a karácsonyhoz egyre van szüksé
günk: pénzre! Ahhoz, hogy minél 
több örömet hozzunk a karácsony
fa közelébe, egyre több pénzre 

van szükségünk! Nemcsak azért, 
mert minden drágul, hanem mert a 
tavalyi karácsonyt újra és újra 

túlszárnyalni. Ezzel is azt a 
szeretet utáni szomjat fejezzük 
ki, amit ott szeretnénk kielégí
teni a karácsonyi örömök láttán, 
így lett a hagyományos fenyőnk 

drága ezüstfenyő. Az igazi sze
retet szimbólumává a mennyezetet 
is túlérő karácsonyfa. De lega

lább hosszúak legyenek a tüleve- 
lek, mert most az a divat a me

nő... Az asztal se legyen üres. 

Az alma, a dió, a mogyoró egy 
letűnt világ szegénységének a 
jelképe. Az asztalunkon szem

száj ingere legyen!

Mit tegyen az, akinek erre a 
versenyre nem telik? Üres lesz a 
karácsonyfa? Sajnálatra méltó az 

a gyerek, akik a karácsonyi szü
net után nem tud eldicsekedni a 
gazdag karácsonyával? Tényleg, 
mit tegyen az? - Példával már 
találkoztunk az elmúlt karácso
nyokon! A Szabadság tér fenyő

fái, vagy a templomkert díszeiül 
ültetett fenyők a megmondhatói 
annak, hogy lehet pénz nélkül is 
szép karácsonyfát állítani a 
gyermekünknek. Ha nincs pénzünk, 
akkor lehet lopni! - Milyen le
het az a karácsony, ahol díszek 

és a szalocukor a családi aszta
lon lopott karácsonyfán csillog

nak? Ha pedig - véletlenül - 
megkérdik, honnan van ez a fenyő 

még hazugság is társul a lo
páshoz, mert bevallani a lelő

helyet illúziórombold. Marad te
hát a hazugság. Azt nem meri 
vállalni senki, hogy megmondja: 
loptam k i s f i a m . ..

Miért ilyen nagy gond ez? Azért, 

mert arra is gondolni kell, mi 
marad karácsony utánra? Sok em

ber csak "kacatot" lát. Mit csi
náljon a lombját és díszét vesz
tett fenyővel? Az elromlott já-
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tékokkal? A szükségtelen ajándé

kokkal? - Ilyenkor lehet rádöb
bennünk, hogy mennyire magunkat, 
esetleg egymást ünnepeljük ka
rácsonykor! Vágyainkat fogalmaz
zuk meg, hiszen a szeretet, a 

békesség, a család együttléte 
sokszor csak vágy. H i ányérzetün
ket testesítjük meg mindennel, 
ami talán máskor nem is olyan 

nehéz ügy, mint karácsonykor. 
Netán a gyermekkorunkban meg nem 

kapott játékokkal halmozzuk el 
gyermekeinket, unokáinkat, hogy 
ők semmiben ne érezzék a h i á n y t . 
De ez teszi igazán karácsonnyá a 

karácsonyt?

A templomokban ezen az ünnepen 

is megszólalnak a hívogató ha

rangok. Ezek nem csupán az ünne
pi istentiszteletekre emlékez

tetnek, hanem azokat hívogatják, 
akik szeretnék, hogy karácsonyuk 

legyen.

Karácsony evangéliuma (örömhíre) 
az, hogy Isten jelen van ebben a 
világban. Úgy van jelen, hogy 
eljött. Jézusban az Isten szere

tőiével lehet találkozni. Az a 
karácsony áldása, hogy Isten 
s z eretetének közelében gondol
kodhatunk el azokról a fontos 

lelki dolgokról, amelyek létün

ket, gondolkodásmódunkat, er
kölcsünket, reménységünket élet
képessé teszik.

Szeretni csak az az ember tud, 
aki tudja,mi a szeretet. Az, aki 

a karácsonyi evangéliumot isme
ri, az Isten szeretetének forrá

sával kerül kapcsolatba.

Olyan szeretettel tud szeretni a 
karácsonyt megélt édesapa, édes
anya, gyermek, idős és fiatal, 
mely abból fakad, hogy Jézus 

megszületett a szívében! Ahogyan 

szívből fakad az ember minden 
megnyilatkozása, s amilyen a 
szíve, olyan az egyénisége, 
ezért ezt a szívünkben megszüle
tett Jézust hordozza a szánk, a 
cselekedetünk, a munkánk, az 
egész életünk. Ahol ez a szere

tet megszületett, ott van idő a 

magányos . szülő meglátogatására, 
sőt az otthonunkban is van hely 

számára. A szeretetről ugyanis 

köztudott, hogy az áldozatra is 
kész. Tehát nemcsak szavalunk a 
családi élet nagyszerűségéről, a 
családot összetartó jó szellem 
szükségességéről, a g y e rmekneve
lés felelősségéről, az áldozat- 

vállalásról, hanem erről tan ú s 
kodik minden! Engedjük tehát, 

hogy bennünk szülessék meg a Jé-

A békesség is'így lesz majd ott
hon nálunk. Ez pádig olyan bé
kesség, mely nem állandó kompro

misszumban születik meg, hanem 
Jézussal tér be hozzánk. Ez az a

békesség, mely szolgálni tud a 

társunk nyugalmáért, mert nem
csak "lábujjhegyen" tud járni, 
hanem megbocs á t á s r a  is kész. A 

csatabárdot' nemcsak elásni haj

landó, amit azután bármikor újra 
elő lehet kapni, hanem eljutunk 
oda, hogy a békesség a szeretet- 
ben válik igazi életté. Ezért 
hirdet karácsony békességet a 
földön, mert Jézusban itt válik 

elérhetővé a békesség - az éle
tünkben, házasságunkban, csalá
dunkban, a szomszédokkal és ide

genekkel is.

Sok ember - magányos és családos 

- készülődik a karácsonyra. Amit 
t e s z ü n k , ’ azért tesszük, hogy 
örömet szerezzünk. Nem elkép

zelt, hanem valós örömöt kere
sünk. Ezért hívom az örömkereső

ket az öröm forrásához, Jézushoz 
az idei karácsonyon is. A t e m p 

lomok nyitott ajtajai mint ki
tárt karok várnak mindenkit a 
lelki örömhírrel: "Dicsőség a 
magasságban Istennek, a földön 
békesség, és az emberekhez jó

akarat." (Lk. 2,14).

Detre János 
evangélikus lelkész

K SZERETET ÜRREPE
Ha a cím elé odatessziik azt a szót, hogy Kará
csony, egy könnyen érthető gondolatot kapunk. 
Mint mondat, számtalanszor elhangzott már, és el 
is fog hangzani olyan állításként, amely a be
szélő és a hallgató hite szerint megragadja en
nek a napnak a lényegét. Mégsem szeretem ezt a 
mondatot, mert a közhely minden ismérvét kimerí
ti. Formális gondolatnak tartom, mert elemei 
ugyan a helyükön vannak, de az elemeket, a sza
vakat a legtöbb előadó és hallgató egyáltalán 
nem, vagy csak homályosan érti. A kedves olvasó 

mielőtt tovább haladna - tegyen próbát! Vajon 
meg tudja-e fogalmazni, mit ért ezeken a szava
kon: Karácsony, szeretet, ünnep. Főként a két 
utóbbi az érdekes most számunkra, mert tőmonda
tunk a szeretet és az ünnep fogalmával akarja 
megértetni, hogy mi a Karácsony.

Az ünnep és ünneplés első megközelítésbon egy 
jelenség (fenomén), mégpedig emberi jelentés, 
tapasztalati világunk körén belül csak az embert 
jellemzi. Mindenképpen köze van tehát az érte
lemhez, ahhoz, ami az embert a többi létezőtől 
megkülönbözteti. Feltétlenül köze van az időhöz 
is, mert az ünnep az időnek egy kitüntetett sza
kasza, mely általában ritmikusan ismétlődik, de 
nem. feltétlenül. A Biblia szerint az ember Isten 
"arcvonásait" hordozza magán, ezért, ha Istenről 
beszél, beszél az emberről is. A "hatnapos" te
remtéstörténetet pl. általában nagyon rosszul 
értelmezik az olvasók, mert nem a fő mondaniva
lót keresik benne. A fő mondanivaló ugyanis nem 
a teremtő tevékenységben keresendő, hanem abban 
a magatartásban, amit Isten akkor gyakorol, ami
kor a teremtést megszakítja vagy abbahagyja. A 
kitüntetett idők az esték és a hetedik nap. 
"Látta Isten, hogy minden jó, amit alkotott... 
megpihent minden munkájától, amelyet végezve te
remtett az Isten." Isten ünnepelt.

(ELMÉLKEDÉS EGY TŐMONDATRÓL 
MARTIN B. HEIDEGGER 

STÍLUSÁBAN)

Térjünk vissza az emberhez. Az ünnep olyan embe
ri jelenség, amely meg nem haladható, el nem 
vethető. Ha elhanyagoljuk, elvetjük, ritmusát, 
természetét (az értelemhez emelkedést) megvál
toztatjuk - emberségünkben teszünk kárt. Az ün
nep és az ünneplés a z , amiben az ember a munka 
mellett és azt követően megélheti emberi méltó
ságát .

Bár az ünnepek lealacsonyodását állandóan ta
pasztaljuk, annyi mégis bizonyosnak látszik, 
hogy az ünnep igénye nem irtható ki az emberből, 
természetéhez tartozik. Nagyobb probléma a tar
talom. Mi az, ami miatt érdemes megállni, amihez 
érdemes felemelkedni emberségünk legfelső szint
jére, s ott egy kis időre megmaradni és örülni? 
Közhelyünk szerint Karácsony a szeretet ünnepe. 
Ennek az ünnepnek a tartalma a szeretet. Véle
ményem szerint nem értjük teljesen a szeretet 
mivoltát, de már a felszínes értettség is ele
gendő volt ahhoz, hogy Karácsony a legsikeresebb 
ünneppé váljon. Ez a siker mégiscsak elmond va
lamit rólunk, emberekről. Hiszen minden ünnep 
abból az érzésből születik, hogy az ember ráta
lált valami jelentősre. Milyen sokszor bizonyul 
hamisnak ez a megérzés, mennyi ünnep veszíti el 
tartalmát! - Gondoljunk csak történelmi ünnepe
inkre. A szeretet ünnepe tartja helyét az ünne
pek élén, kitüntetetten, és az emberiség tüntet
te ki - "népszavazással" -; ezen érdemes elgon
dolkodni.



1009. december ASZÓDI TÜKÖR 3

A './oretet az emberi érdeklődés tárgya maradt a 
inltünetesen keserű ellenkező tapasztalatok el- 
liméro. Tekintsük most diónak, és próbáljuk fel
iéi ni, nézzük meg belülről: Mi az a szeretet? 
I lőiizilr is meg kell jegyeznünk, hogy eléggé ál
talánosan használt fogalom. "Az én macskám csak 
ii párizsit szereti." - A fiam nem szereti a spe- 
inHot." - "Ezek a fiatalok nagyon szeretik egy- 
mánt." - Istenem, én nagyon szeretlek Téged!" - 
lliiyiniiiz a szó, de nem mindenütt ugyanazt jelen- 
Il. Vajon molyik jelentésnek van köze Karácsony
iul/; fontoson körül kell határolni. Magunktól 
nitiii fogunk sokra menni, segítségül kell hívni 
ii/i ii valakit, akinek épp a születésnapját ünne
pi' I i11K. ö azt mondta: "Szeresd embertársadat, 
mini llnmigadotl" Nem írtam le parancsának első 
lá'i/át, s aki nem akarja, ne is tekintse pa- 
i'lm Mink, csak útmutatásnak, de Jézus mondásából 
világos, hogy személyok iránti szeretetről van 
n/il, az ártolmozésbfll minden mást ki kell zárni.

l'n/lchológlnllag igazolt, hogy nz ember születői 
síikor án máu agy illőig nőm tud kUlünbségot tenni 
miját miii)i> áo 11 külvilág ktiztitt, még édosnnyját 
n mngn rászánok tokinti, Ez a kiindulópont. Tti- 
i tikunk a bonno teremtődő egyensúlytalanságok 
!■.1 ugyoril í tógára , o mlndont "szórót", ami támadó

igényeit kielégíti. Nem részletezem tovább, csak 
megjegyzem: sok ember "szeretete", természetes 
és kényszerű önszeretete soha nem tud túllendül
ni abba a másikba, amit Karácsonykor ünnepiünk. 
Ebben a képtelenségben van az emberiség minden 
bajának gyökere. Ebből a képtelenségből szárma
zik az egyéni és közélet minden keserűsége. A 
gyermek még csak vár, de várakozásának teljese
dése közben, talán felfigyel annak az örömére 
is, aki ad. Remélhetően megéri és átéli egyszer 
ezt az örömet is.

Egyéni életünkben és a közéletben, a politiká
ban hányszor tapasztaljuk a visszacsúszást az 
önszeretet szintjére. Milyen jó lenne végre fe
lemelkedni, és igazi méltóságunkból letekinteni 
mindennapi önmagunkra. És észrevenni, megérteni 
valami alapvetőt, azt, amit Simoné Well így fo
galmaz meg: "Minden ember végső igénye, hogy ve
le jót tegyenek és ne rosszat."

Karácsonykor azért ünnepel a világ és azért 
örül, mert létezik ilyen szeretet a világban - 
Jézus Krisztus óta biztosan.

Mándoki György 
plébános

A Z  E V A N G É L IK U S  E G Y H Á Z  H ÍR E I

ASZÓD

November 12-én templomszente- 

láol emlékünnepet tartott a 

gyülekezet. Ekkor emlékeztek 

inog arról, hogy 22 éve ezen a 

nnpon történt a templom fel

szentelése. Ezt az ünnepet 

I727 óta minden évben megtar- 

I <1L ta a g y ü l e k e z e t .

November 12-én a Budapest- 

llákoskeresztúri gyülekezet

n/.i.Tetetvendégségén vett részt 

énekkarunk. Ezen a találkozón 

n két gyülekezet kezdeti közös 

történetéről Detre János lel

kész tartott előadást a zsúfo- 

iáolg megtelt teremben.

A/, egyházközség vezetősége tá

jékoztatja a gyülekezet tagja

it, hogy vasárnaponként 10,00 

órakor és 15,00 órakor tartunk 

istentiszteletet.

A karácsonyi ünnepek alatt is 

lesz istentisztelet:

- december 24-én (Szenteste) 

17,00 órakor,

- december 31-én (Szilveszter

napján) szintén 17,00 órakor 

kerül az istentisztelet m e g 

tartásra. A december 31 — i 

istentiszteleten emlékezünk 

meg az idén m e g h a l t a k r ó l .

Ál d o t t  k a r á c s o n y t

KÍVÁNUNK SZERETETTEL:

az Evangélikus Egyházközség 

vezetői

IKLAD

Örökélet vasárnapja - így neve
zik az egyházi esztendő utolsó 
vasárnapját, amely november 26- 
án volt. Ilyenkor egészen megte
lik az egyébként is sokak által 
látogatott ikladi evangélikus 
templom. Aki csak teheti, eljön 
a délelőtti istentiszteletre, 

mert ezen a vasárnapon emlékezik 

meg a gyülekezet az egyházi esz
tendő folyamán elhunyt tagjai

ról.

Isten színe előtt érezve m a 

gunkat, név szerint említjük meg 

a gyülekezet tagjait, az elhalá
lozás sorrendjében. Me g s z ó l a l 

tatjuk azt a bibliai igét is, 
amely az .illető temetésekor a 
temetési igehirdetés alapigéje 

v o l t .

Ezek megható pillanatok. Az ol

táron kicsi gyertyák égnek, min
dig annyi, amennyi halott volt 

az elmúlt egyházi évben. A t e m e 
tési ige felolvasása után elfúj

juk a megemlékezett gyertyáját, 
jelezve ezzel azt, hogy az élete 
gyertyája is már kialudt. Ám az 
istentisztelet kezdetén minden 
kicsi gyertya ég és világít, kü
lönös hangulatot árasztva a 
templomban. A nagy fény és ra

gyogás utal az Udvözültek sere
gére, akiknek már örök v i l á g o s 
ság f é n y e s k e d i k .

Minden érdekelt, amikor a ha

lottjáról van szó, maga előtt 
látja az utolsó búcsúzást, el

hunyt szerettének utolsó óráit. 
Ilyenkor van alkalom arra, hogy 

kiki a temetési ige üzenetén is
mét elgondolkozzon, vigasztalást 
kapjon és a hitében m e g erősöd

jön .

Ikladon az utóbbi években igen 
magas az elhalálozás száma, így 
például az 1988/ 89-es egyházi 
évben (novembertől novemberig) 
31-en haltak meg, az előző évben 
pedig 29-en. Ez szokatlanul ma
gas szám, és rossz a helyzet a 

megélt kort tekintve is, mert 
tkp. a 60. életévet 16-an nem 
élték meg. Csak a két világhábo

rú idején volt 30-on felül a ha
lálozás. Régen a TBC okozott 
gondot, mostanában sokan rákban 
halnak meg.

Ebben a kis híradásban mégis az 
a vigasztaló, hogy a m e g keresz
teltek száma 32, a mérleg tehát 

pozitív az élők javára.

Völgyes Pál 

evangélikus lelkész
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45 ÉVE TÖRTÉNT
45 éve - 1944 december első napjaiban ért véget 
a II. világháború Aszódon. Hogy milyenek voltak 
azok az utolsó hónapok, hetek, napok - meséljen 
egy szemtanú, aki átélte ezt az időszakot.

özv. Tolmácsi Józsefné Haluska Rozália 1902-ben 
született Aszódon. Születésétől fogva ebben a 
községben él a mai napig.

Az ő szavait idézzük:
"Október közepén értesültünk arról, hogy közele
dik a front. November elején már hallani lehe
tett a lövéseket. Megindult Aszódról is a mene
külés. Mi a Petőfi utca 32. sz. alatt laktunk. A 
Fő utcán (ma Kossuth Lajos utca) nagyon sok zsi
dó család lakott. Őket már korábban elhajtották 
a németek és a nyilasok. Elhurcolták értékeiket, 
kifosztották házaikat.
Hozzám a húgom férje jött szólni, hogy pakoljunk 
és meneküljünk, mert közeledik a front, és napo
kon belül élérheti Asződot. Összepakoltuk leg
szükségesebb homijainkat, élelmet, és két gyer
mekemmel együtt elmentünk Magyalosra. (A férjem 
akkor már katona volt, nem volt velünk 1944 ta
vasza óta nem is láttam öt, nem is tudtunk róla 
semmit.)
Magyalospn az as2ódi Malom főtulajdonosának volt 
a tanyája. Itt maradtunk kb. két hétig, aztán 
vissza kellett jönnünk, mert fogytán volt az 
élelmünk, és otthon maradt a malacunk, amit 
hosszabb távön nem láthattak el a szomszédok.

Sajnos itthon nem volt már jó a helyzet. Egyre 
közelebbről hallatszottak a lövések. Védett 
helyre kellett mennünk. Ebben a kényszerhelyzet
ben levágtuk a malacunkat, a húst nagy lábasokba 
lesütöttük, a kolbászt úgyszintén. Ismét össze
pakoltunk; ágyneműt, élelmet.
A temető felé vezető úton volt egy "U" alakú 
bunker, nagy építmény, amelynek jobb szárnyában 
volt a községi levéltár, értékpapírokkal, köt
vényekkel. Közvetlenül mellette - az "U" alak 
csücskében - egy börcserző részleg volt, ahol 
akkor a Romániából és Csehszlovákiából a németek 
elől menekülteket helyezték el. Az "U" alak vé
gében, illetve a bal szárnyon kaptak helyet az 
aszódi lakosok. Ide menekültünk mi is.
Ekkor már Bag felől hallatszottak a lövések egy
re erősebben. Ez kb. november végén, december 
elején volt.

Egyszer csak azt vettük észre, hogy nagy füst 
van a bunkerben, ami a jobb szárny felől jött. 
Először nem tudtuk eltalálni, mi történt, aztán 
akik hátul voltak, kiabáltak, hngy tűz van. (Mint 
később kiderült, az orosz' csapatok gyújtották 
fel a bunker jobb szárnyát, németeket keresve.) 
A tűz fokozatosan terjedt felénk, így menekül
nünk kellett. Mindent hátrahagyva, egy szál ing
ben, ahogy voltunk, menekültünk ki a hóba. Ne
künk csak az ágyneműt sikerült megmentenünk. 
Minden másunk: a malacból készített élelem, ru
hák, a dívány, amit vittünk, odaveszett.

Nem tudtunk mást csinálni: hazamentünk a házunk
ba. Ott akkor már orosz tisztek szállásolták be 
magukat. Először nem akartak minket beengedni. 
Kézzel-lábbal, ahogy tudtam, próbáltam magyaráz
ni, hogy mi itt lakunk, és nem tudunk máshová 
menni a két gyerekkel. A szóváltásra megjelent a 
parancsnokuk, egy nagyon csinos, magas nő, kapi
tányi rangban; az ő utasítására visszakaptuk az 
egyik szobánkat, két vasággyal. Bár az ablakok 
ki voltak törve, és fűtésünk sem volt, de lega
lább otthon voltunk, fedél volt a fejünk fölött.

A szovjetektől kaptunk pokrócokat. Az egyiket 
leterítettük az ágyra, a másikkal takaróztunk.

Átvonuló csapatok jöttek állandóan, mindig cse
rélődték a tisztek, akik fokozatosan feltöltöt- 
ték az udvari szobát különféle bútorokkal. Hol 
egy széket hoztak, hol egy lámpát, hol egy szek
rényt - kinek mi volt az igénye, és mennyire 
szerette a kényelmet. Ez az udvari szoba volt az 
átvonuló tisztek állandó lakhelye. Volt olyan 
alkalom, hogy a házunkban, illetve a benn levő 
udvaron 160 orosz katona töltötte egyszerre az 
éjszakát. Szalmát terítettek a földre, és ott 
aludtak. Másnap, mikor elmentek, a lányaim 
összesöpörték a szalmát, és meggyújtották. Pat
togtak, durrogtak a lövedékek, az egyik kicsit 
le is vitte a nagyobbik lányom orrát.

El kell még mondanom, hogy azért nagy félelem
ben, bizonytalanságban éltünk. A gyerekek, akik 
még nem tudták olyan tragikusan felfogni a dol
gokat (11 éves volt a nagyobb, 9 éves a kisebbik 
lány), jártak kenyérért a Matheidesz pékhez, te
jért a Gyebnár tanyára. És bizony nem egy alka
lommal a fal mellett szorosan kellett hazafutni
uk, mert süvítettek a golyók.

Lassan indult meg az élet. A szovjetek és a meg
alakult Nemzeti Bizottság intézkedése alapján 
rendbehozatták a malmot, megindult a termelés. 
Való igaz az a megállapítás, hogy Magyarországon 
még akadozott a kenyérellátás, amikor Aszódon 
már volt kenyér.

A férjemről még mindig semmi hírem nem volt. Se 
levél, se távirat, se értesítés, semmi. Azt se 
tudtuk, él-e, hal-e, merre jár. Azt hiszem, min
denki el tudja képzelni azt az örömet, ami min
ket ért, amikor két hosszú év után, 1946 tava
szán váratlanul hazajött. Megjárta Németorszá
got, Dániát. A Wuppentálban lévő Lichstein lá
gerből indították őket haza 1946. április 6-án.

A fogságban kis füzetecskében naplót írt, melyet 
ma is őrzök. Ebben írta a "hazautazásról" a kö
vetkezőket :
"Végre mégis eljött a nap, amikor már benn va
gyunk a vagonban, és megyünk hazafelé. Az ember 
szinte nem is akarja már elhinni, hogy hazafelé 
megy. A berakodási állomás Paking Schönburg kis 
falucska. Komáromból tovább megyünk Kaposvárra, 
és ottan szerelünk le. Most itten vagyunk Siófo
kon. Sajnos, már bent vagyunk az országba 2 nap 
óta, és itten dobálnak bennünket ide-oda, mert 
mindenütt sokan vannak. Nagyon szép és jó meleg 
idő volt a Balaton mellett menni. Egy egész na
pot vártunk Siófokon. Szép házak és villák van
nak, ami megmaradt.Nagyon nagy a Balaton vize, 
Itten szép élet lehetett békében."

A Tolmácsi család ilyen módon szerencsésen vé
szelte át a borzalmas háborút, bár nyilvánvalóan 
maradtak keserű emlékek.

Őszintén reméljük és kívánjuk, hogy soha-soha 
többé ne kelljen senkinek ilyen élményeket átél
nie, hogy békében, szabadon élhessen minden em
ber .

Pardi Lászlóm 
(akinek férje Tolmácsi néni unokája



lUH'J ,l», ám bár ASZÓDI TÜKÖR 5

9 ®

íuínikiirt
A KÖHÖGÉSRŐL

A i|» ui mnkiiT. tünetei között a láz 
ultin n klIliÖQóa a leggyakoribb és 
h Rr'iilA Bzdmára leginkább tnegfo- 

h  I u nt ,• lm lii tünet. Sok betegséget 
(ttdl klllillgés. Legyen az az or- 

yim 1111111.i. hogy mely betegsége
im!, A n/illfl dolga az, hogy le
li )u ti/ orvos számára a köhögés

IllIflpiH, i"i önmagában is tisz- 
R M M i liugy ezzel a köhögéssel

Imii .... Ír orvoshoz fordulni
yinii Imin. Mindennapi életünk- 
111 I u|| 1 nkiibb az állandóan je-
(Htt 1 «• vA kőhécseléssel, torokkö- 
íilll III riii'inl találkozunk, amivel 
Il|yi'/i|i nzrtrt érdemes orvoshoz 
T»' i ' 1111 m l , hugy kizárja szervi 
ni 11 . , tikkor nem marad más szá-
pilikln, mint kibékülni a ref- 
ÍIIi m h , Inkább idegrendszeri ere- 
iliilu I lilniuscléssel.

i\ w/iilú számára mégiscsak a most 
j»i|nntk(!/fl köhögés a nyugtalaní-
lillili.. . ha néhány nap után nem
Bi 11 n 11'., sőt fokozódik, mindig 
f 1 (|yti Imoztet a mögötte lévő 
U V ii I I ndásos folyamatokra, üelle- 
ii" n/urint két csoportra osztjuk

a köhögést:
- szakadásos, úgynevezett "szaf

tos" köhögés
- száraz köhögés.

A hurutos köhögések elkülönítése 
aztán már az orvos dolga; megál
lapítani, hogy a köhögés a lég
zőszerv mely részéből indul ki. 
A száraz köhögésnél viszont 
sokszor segíthetünk az orvosnak, 
ha a hangjelenségeket is elmond
juk (amelyek a . köhögést kísé
rik) , mert azok minősége is a 
köhögés gyulladásos helyét segít 
tisztázni .
A száraz - hányásig vagy nehéz 
légzésig fokozódó - köhögéssel 
mindig forduljunk orvoshoz, mert
- bár éppen ezekkel tud a legke
vesebbet kezdeni az orvos is, de 
legalább mind a szülő, mint az 
orvos nyugodtabb lélekkel várja 
a fejleményeket, az oldódást, ha 
tudja, hogy a folyamat honnan 
indult ki.

Mit kezdhet a szülő?
A legfontosabb, ha idegen test

nyelése vagy szívása felmerül, 
azonnal forduljon orvoshoz! Ne 
felejtsük el anyáink gyógymódját 
se! - Mézes teát, kamillateát, 
hársfateát bármikor itathatunk 
gyermekünkkel és a kamillás gő
zölés is mindig kéznél van.
Sok háztartásban, gyógyszeres 
dobozban ott lapul néhány 
gyógyszer is. Mire az orvost el
érjük,- előzőleg jól bevált 
gyógyszerekkel is próbálkozha
tunk: Paxirasol, Calciphedrin, 
köptetők, kámforos kúp. (A Code- 
in típusú köhögéscsillapítóktól 
óvakodjunk. Gyermekek számára 
még orvos által is csak éjszaká
ra ajánlottak.)

Tehát a köhögés az, amely néha 
ijesztő formákat ölthet, de házi 
módszerekkel legalább annyira 
csillapíthatok, hogy a következő 
napi rendelést megvárhatjuk ve
lük.

Dr. Horváth Anna 
gyermekorvos

T A N Á C S I H Í R E K
A Innács Végrehajtó Bizottsága 1989. november 28-i soros 

nh'iii'n foglalkozott az 1989. december 4-i tanácsülés elő- 
I"' ií Lésével, ezen belül:

n tanács 1990. évi munkatervének jóváhagyásával,

■ n tanácsi bizottságok - Ügyrendi Bizottság, Szabálysér
tési Bizottság, Községfejlesztési Bizottság, Művelődési 
Bizottság, Szociálpolitikai Bizottság, valamint Szám- 

vIzsgáló Bizottság - munkájáról szóló beszámolók rregvi- 

I .atásával.

TArgyalta a Végrehajtó Bizottság az 1990. évi munkatervé- 
iinl( Jóváhagyását. A Végrehajtó Bizotság - havonkénti ülé

sén - 1990. évi munkatervében foglalkozik:

» Aves egységes művelődési terv jóváhagyásával,

közterületek rendbentartási munkáiról kér tájékoztatót 

a GAMESZ vezetőjétől,

*- közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok intézé

séről beszámoltat,

a Családi Intézet munkájáról és 
• nz intézményeknél végzett gazdasági, pénzügyi ellenőr

zésekről szóló beszámolókat hallgatja meg,

- az 1. sz. Óvoda munkájáról, valamint ÁFÉSZ kereskedelmi 
tevékenységéről tájékoztatókat kíván megvitatni,

- tárgyalni kívánja még a PVCSV, a KIOSZ és a VOLÁNBUSZ 
tevékenységével kapcsolatos tájékoztatókat,

tájékoztatót kér a domonyi Korén István Általános Isko

la igazgatójától az oktató-nevelő munkáról,

az OTP-től és Takarékszövetkezettől a lakossági szol

gáltatásaikról ,

tájékoztatót kíván meghallgatni a Petőfi Múzeum tevé

kenységéről,

- és az 1990. év vége felé falugyűlések előkészítésével 
is foglalkozik a Végrehajtó Bizott-ság.

A Végrehajtó Bizottság döntött a Domonyvölgyben lévő kül
területi ingatlanok zártkertté való minősítésében, mely 
még több üdülőtelek-igénylőt fog kielégíteni.

A tanácsülés az 1989. december 4-i ülésén jóváhagyta 
az 1990. évi munkatervét, mely szerint:
a tanácsülés - negyedévenkénti ülésén - megvitatja az 
1990. évi tanácsi pénzügyi tervet, a nem tanácsi szervek
kel kötött együttműködési megállapodások hatályosulását, 
az 1989. évi zárszámadásról szóló előterjesztést, beszá
moltat a szabálysértési ügyintézés helyzetéről, a nagy
község településfejlesztési elképzeléseiről hallgat meg 

tájékoztatót, és a gázprogramról kap információt a testü

let. A Végrehajtó Bizottság jelentését hallgatja meg, az 

átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint az év végén 
ismét elkészíti az 1 9 9 1 . évi munkatervét.

A tanács elnöke tájékoztatta a testületet az 1989. novem
ber 26-i aszódi népszavazás eredményéről.
A településen élő kb. 7000 fő szavazóból 63 % adta le 
szavazatát.
Az 1 .kérdésre 52 %-a igennel, és 48 %-a nemmel szavazott,
a 2. kérdésre 96 %-a igennel, és 4 %-a néninél szavazott,
a 3. kérdésre 96 ír-a igennel, és 4 %-a nemmel szavazott,
a 4. kérdésre 96 %-a igennel, és 4 %-a a szavazóknek

nemmel szavazott.

A szavazatok közül
az 1 .kérdésre adott érvényes szavazatok száma: 4329 

érvénytelen: 254
a 2. kérdésre adott érvényes szavazatok száma: 4320

érvénytelen: 263
a 3. kérdésre adott érvényes szavazatok száma: 4325

érvénytelen: 258

a 4. kérdésre adott érvényes szavazatok száma: 4312
érvénytelen: 271

Tóthné Lajkó Ilona 

szervezési ov.
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Bagyin József tanácselnök válasza
A MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 

A S Z Ó D  É S  KÖRNYÉKE CSOPORTJÁNAK NYÍLT LEVELÉRE

Ügy illik, hogy "nyílt levélre" nyílt levélben 

válaszoljak, s ez a nyíltság az őszinteséget is 

jelenti, nemcsak a nyíltságot. Azt kérdezik 

Önök, hogyan került a veszélyeshulladék-lerakó 

Aszód határába.

Könnyű lenne azt írnom, hogy Aszód m e gkerülésé

vel, s azt is válaszolhatnám, hogy a Nagyközségi 

Közös Tanács beleegyezése nélkül, ám nem válasz

tom a feleletnek ezt az egyszerű módját, hanem 

megpróbálok a krónikás hűségével tájékoztatást 

a d n i .

1983-ban a Gazdasági Bizottság (országos hatás

körű szerv) helyet keresett a veszélyes hulladé

kok tárolására. Csak mellékesen szeretném a hoz

zám intézett levél íróinak a figyelmét nyomaté

kosan felhívni az időpontra: 1983!!! (Ekkor még 

egészen más szelek fájtak, mást jelentett a köz

igazgatás, és nem esett sző az alulról építkező 

közösségek akaratának az érvényesítéséről, sem a 

települések életét meghatározó önigazgatásról.)

A terület - amelyet a hulladék-lerakótelep épí

tésére alkalmasnak tartottak - a Honvédelmi M i 

n i s ztérium kezelésében volt. Különböző szervek - 

köztük a Mélyépterv Vállalat is - geológiai 

vizsgálatok alapján megállapították, hogy a meg

határozott célra alkalmas. Ezt követően kezdőd

tek a megbeszélések Aszód és Galgamácsa községek 

tanácsi vezetőivel, mert a beruházónak szüksége 

volt a kérdéses terület használatbavételi enge

délyére.

Sokszor és sokat összejöttünk, s a viták, az ér

dekek ütköztetése, a különböző várható előnyök 

és hátrányok mérlegelése után az Aszód Nagykö

zségi Közös Tanács nevében NE.MET mondtunk, 

vagyis az építkezéshez nem járultunk hozzá.

A Gödöllői Járási Hivatal Műszaki Osztálya az 

építést engedélyezte.

Újabb tárgyalások kezdődtek, és m i , a tanács ve

zetői ekkor már éreztük, hogy ellenállásunk, me

rev elutasításunk nem járhat eredménnyel, éppen 

ezért arra törekedtünk, hogy 1

1. a lehetőség szerint a legkedvezőbb t e c hnoló

giai előírásoknak megfelelően épüljön fel a 

lerakótelep;

2. az építkezést és az üzembe helyezést társa

dalmi bizottság ellenőrizze;

3. megpróbáljunk a község lakosságának bizonyos 

előnyöket keresni az építkezés miatt.

Az 1. pontra vonatkozóan elmondhatom, hogy tájé

koztatásunk és tudomásunk szerint korszerű eljá

rással építették meg a lerakótelepet. És erről a 

tényről a - Vezér Anna gimnáziumi tanárnő által 

vezetett és D r . Gabos György professzor szakér

tői munkájára támaszkodó - Társadalmi Ellenőrző 

Bizottság, de minden érdeklődő, községünk vala

mennyi polgára is meggyőződhetett. Engedjék meg, 

hogy kiegészítsem ezt a mondatot azzal, hogy 

időben meggyőződhetett, nem úgy, mint Monor vagy 

Apajpuszta lakossága, ahol bizony feketén, min

denki előtt titokban' tárolták a veszélyes hulla

dékot, és okoztak ma még fel sem mérhető károkat 

a lakosságnak és a természetnek.

A Kedves Levélírók az ellentételezésre kiváncsi

ak, vagyis azt szeretnék tudni, - mit kapunk a 

lerakótelepért cserébe?

Nos, erre az alábbi tájékoztatást adhatom. Va

lószínű, hogy "engedékenységünkkel" - nevezzük 

ma már így a tiltakozásunk ellenére is megs z e r 

zett hozzájárulásunkat - meggyorsítottuk Aszód 

gázbekötési programját.

A tények a következők: A kiviteli terv 1990 jú

niusában elkészül. 1991-ben megépül a na g y k ö z é p 

nyomású gázvezeték, amelynek igen jelentős költ

ségét állami erőforrásokból finanszírozzák, t e 

hát a községet, a lakosságot az építés költségei 

nem terhelik.

Lehet vitatkozni, hogy sok ez vagy kevés, de 

azon ma már ne meditáljunk, hogy mennyit kaphat

tunk volna. A tények makacs dolgok, és azok 

előtt bizony időnként meg kell hajolni. Vezetők

nek és állampolgároknak egyaránt.

Ma még Galgamácsával vitatkozunk, ugyanis a ve

szélyeshulladék-lerakó telep évi 5 millió forint 

településfejlesztési hozzájárulást biztosít 

Aszód és Galgamácsa részére. A vita arról fo

lyik, hogy melyik településnek mennyi jusson az 

összegből. Aszód a lélekszám szerinti elosztás

hoz, Galgamácsa az összeg felezéséhez ragaszko-l 

d i k .
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És Kedves Levélírók! Ha már az Aszódi Tükörben 

válaszolhatok a levelükre, felhasználom a lehe

tőséget, hogy elmondjam: a községi tanács az el

következő években számit az Önök segítségére. 

1991-ben megalakulhat a gázépítési program vég

rehajtására a lakossági társulás, amelynek szer

vezése komoly munkát igényel. Nem lesz kevesebb 

teendőnk a kivitelezéssel sem - amelynek bonyo

lítását a Regionális Vízmű Társulat biztosítja - 

li Inzen az emberi összefogást, a társadalmi mun

kát nem nélkülözhetjük.

Az OTP is ad 8 évre szóló kölcsönt, amelynek 30 

%-át a jövedelemadóból leírhatjuk, ám ennek el

lenére is szükség lesz a közösség összefogására.

Nagyon bízom abban, hogy segítenek. Ne mulasszuk 

el a "lehetőséget", amit a veszélyeshulladék- 

lerakótelep megépítésének "köszönhetünk".

Bagyin József 
tanácselnök

KÖZÉLETÜNK HÍREI
►

MSZMP
Felhívási]

VÉDJÜK MEG PÁRTUNKAT, AZ MSZMP-T!
Mnly megújulva a munkások, a mezőgaz- 
ilumlgl dolgozók és az értelmiség kö- 
vntkozotesen baloldali pártja kíván 
liuinl. Azt akarjuk, hogy hazánknak 
nyugodt, megfontolt döntésekre alkal
mi. Körülményeket teremtsünk, segítsük 
ii nemzeti összefogást, mely biztosítja 
mi ország működőképességét, kizárja 
mImi n polgári típusú, mind a sztáli
niul,1 restaurációt, megakadályozza a 
táitindalmi feszültségek anarchiába 
luikullását.

rAnllINK AZON TAGJAIHOZ SZÓLUNK, akik 
. . tehetők felelőssé az elmúlt évti
zedük rossz döntéseiért, politikai hi- 
Inllri t. Az MSZMP csak úgy születhet 
un.', ha tagsága megőrzi viszonyának 
|ni||n|ytonosságát, megőrizzük alap
szín vuzoteinket, folytatjuk tevékeny- 
nruuiil ot. Az MSZMP községi szervező 
lil/oUiiága kéri azokat, akik csatla- 
Kti/nl kívánnak a megújuló MSZMP-hez, 
Imi",nők meg szervezetünket, melynek a 
MAvnlöddsi Ház ad helyet.
1 (mii Aszód, Kossuth L. u. 72.

MSZMP Szervező Bizottsága 
Aszód

MSZP
Aszódon is megalakult 
az MSZP szervezete

luhu, november 13-án Aszód nagyközség 

IH'lllntén megalakult az MSZP körzeti 
(M rvtztte.
A* nlnkuló taggyűlésen FASKA MIHÁLY a 

mwi'voző bizottság nevében ismertette
... ilu’idéssel kapcsolatos feladatokat

i'n Inrveket.
* 11 'Tvezet életében továbbra is alap- 

' ' fontosságú a választásokkal ösz- 

" ■ l'llggő feladatok megvalósítása, a 
i. • i■■ un latteremtés és együttműködés más 
!"»i I én tömegszervezetekkel.

Területünkön három pártcsoport műkö
dik, melynek bizalmi tisztségeit KONCZ 
ISTVÁN, NAGY DEZSŐMÉ és GERSEI FERENC 

tölti be.
Az aszódi pártalapszervezet taglétszá

ma az előzetes információk és felméré
sek alapján emelkedni fog.
A folyamatosság jegyében kérjük és 
várjuk azon elvtársak szervezetünkhöz 
való csatlakozását, akik elfogadják 
az MSZP programját.

Roszik Gábor Aszódon

Aki lélekben gazdag, az gazdaggá tudja 
tenni hallgatóságát is. Hát még, ha 
annyi megértéssel fordul hallgatósága 
felé, mint Roszik Gábor evangélikus 
lelkész ellenzéki képviselő, aki no
vember 30-án az MDF helyi csoportjának 
meghívására jött el Aszódra. 
Előadásának témája a jelenlegi parla
ment munkája volt. Beszélt politikai 
életünk aktuális kérdéseiről is.

Nagy élmény volt ez az este az Aszód
ról, Domonyból és Ikladrdl összegyűlt 

mintegy 50 hallgató számára.

A fiatal politikus közvetlen hangvéte
le baráti beszélgetéssé tette a talál
kozót. ■ Feszélyezettség nélkül kérdez

hetett ' bárki bármit; minden kérdésre 
tisztességes választ kapott. Hite
le, súlya van Roszik Gábor szavának!

Az este meglepetése volt, hogy Roszik 

Gábort elkísérte egy republikánus pár

ti képviselő, aki az Egyesült Államok
ból érkezett.A feltett kérdésekre ő is 
szívesen válaszolt.

Az ilyen esték bizonyítják: nem közöm
bösek az emberek, s szívesen meg is 
jelennek ott, ahol figyelnek rájuk, 

ahol érezhetik, hogy fontos a vélemé

nyük.

Barthos Zoltánná

Bővebb tájékoztatást és információt az 
aszódi tanácson lévő irodánkban (volt 
MSZMP-iroda) személyesen vagy telefo
non (Aszód 101) biztosítunk.

Várjuk a csatlakozni szándékozók ér

deklődését.

MSZP Nagyközségi Szervezete

Plakátháború?

Át- meg átragasztgatott, letépett, 

elcsúfított plakátok lepik el Aszédot. 

Leggyakrabban ismét az MDF plakátjai 

esnek áldozatul, rajtuk jelennek meg 

az MSZP és az MSZMP hirdetései. Isme

retlen kezek választják a politikai 

harcnak ezt az ismerős formáját: az 

ellenfél jelzéseit eltüntetni, elhall

gattatni .

Hadd hívjuk fel minden plakátragaszté 

figyelmét: politikai ellenfelek va

gyunk, nem ellenségek! Egy faluban 

élünk, egymás mellett, talán egy mun

kahelyen is dolgozunk.

Ahogyan mi megférünk itt, elférnek a 

falakon egymás mellett a plakátjaink 

is. Tájékoztatni úgy is lehet. Majd az 

állampolgárok eldöntik, ki számukra a 

rokonszenve sebb.

Hőnigné Zádor Éva

MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM  

ASZÓD ÉS KÖRNYÉKE CSOPORTJA



8 ASZÓDI TÜKÖR T989. december

SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT
1989. november 26-án a Művelődési Ház
ban a pártcsoport tagjai megbeszélést 

tartottak. Megvitatták a novemberi 
kongresszus eseményeit. A párt frak

cióharcaitól elhatároltuk magunkat. 
Azok közé tartozunk, akik a szociálde
mokrácia elveihez és nem a különféle 

vezetői kinyilatkoztatásokhoz igazod
nak. Akik a százéves történelmi párt 
hagyományaihoz ragaszkodnak.

Valljuk, hogy kell egy párt, mely min
den nacionalizmust, diktatúrát elítél.

Valljuk, hogy kell egy párt, amelyik a 
munkások, a középrétegek, értelmiségi

ek pártja.

Valljuk, hogy kell egy párt, mely a 
szociális demokrácia pártja, a humán 
értékek, a szabadság, az igazságosság, 

a béke és a környezetvédelem pártja.

Tudjuk, hogy ma valamennyi párt ezeket 

vagy hasonló elveket hirdet, de mi 
tudjuk azt is, hogy ezeket az elveket 

elvtársaink, elvbarátaink Európa többi 
országában (Ausztria, Norvégia, NSZK, 

Svédország, Spanyolország, Franciaor
szág) sikerrel oldották meg, erőszak 
nélkül.

Hisszük, hogy ezeket az elveket mi, 

magyar szociáldemokraták is meg tudjuk 
valósítani a nép támogatásával.

Hisszük, hogy nem a múlt hibáin kell 
rágódnunk, hanem a. jövőt kell építeni 
megfontoltan, kis lépésekkel és követ
kezetesen.

Várjuk mindazokat, akik bíznak ben

nünk, hisznek elveinkben.

Minden hónap utolsó hetének péntekjén 
18,00 órától tartjuk összejövetelein
ket a Művelődési Házban.

Dinnyés László

sAjyávon víz -  léten villany

Kedves Olvasó !
Köszönjük, hogy megvásárolta la

punkat. Amennyiben megnyerte

Aszódon, aki a víztorony környé
kén lakik, a nagyközség minden 
"előnyét" élvezheti.
Ugyanis: nyáron nem kell mosni, 
mosogatni, állatokat itatni, 
tisztán tartani, sőt fürdeni 
sem, mivel ez víz nélkül egyéb
ként sem lehetséges.

Itt, amire építeni lehet: a sze
métszállítás és a postás. Ök 
megtalálják a senki földjét eső
ben, hóban, fagyban is. Nem is
merik a lehetetlent, csak a te
hetetlent .
Sajnos, mi is.

tetszését, és érdeklik a havonta 

megjelenő további számok is, 

kérjük, rendelje meg újságunkat. 

Egy éves előfizetés 60,- Ft, 

melyet a Postán kapható piros 

csekken lehet feladni a M ű v e l ő 

Télen jó korán haza kell érni, 
mivel este 9 óra után csak elem
lámpával közlekedhet az ember a 
sáros, hepehupás utcákon, mert 
nincsen közvilágítás. Teljes a 
sötétség, ami a garázdáknak ked
vez, és ezt ki is használják.
Itt lehet tarlót égetni, füstöl
ni, bekormolni a fehérre festett 
házakat, (.ehet permetezni, éjje
lente Rábával szántani.

sA -s r ó í H  „

T Ű K O R
35.

A Művelődési Ház közérdekű kiadványa 
I. évfolyam 8. szám

Megjelenik havonként 
Ára 6,- Ft

Felelős kiadó:
Bagyin József tanácselnök 

Felelős szerkesztő:
Dinnyés László igazgató 

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

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

Készült
az Ipari Műszergyár Sokszorosítójában 

400 példányban 
Felelős vezető: Németh Lajos 

IMI R0TA 1492.

Pála Sándor,né

Kulturális hírek,

események

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ

December 14-én 

17,00 órától

***
NYUGDÍJASOK KLUBESTJE 

VACSORA,
KULTURÁLIS MŰSOR

December 31-én 

21,00 órától

SZILVESZTER - 
IFJÜSÁGI RENDEZVÉNY

MN HELYŐRSÉGI KLUB

December 16-án 

20,00 órától

KÉKESI BÁL

ik
V

December 30-án 
18,00 órától 

TINI SZILVESZTER 

10-18 ÉVESEKNEK

December 31-én 
19,00 órától

BUÉK 90

Belépődíj vacsorával: 

250,- Ft

Helyfoglalás: december 20-ig.

dési Ház címére:

Petőfi Sándor Művelődési Ház 

2170 Aszód, Kossuth L. u. 72.

Természetesen személyesen is elő 

lehet a lapra fizetni a M ű v e l ő 

dési Házban.

Várjuk egyben szíves véleményét, 

észrevételét, javaslatát, mi ke

rüljön újságunkba, miről tájé

koztassunk, miről írjunk, mi az, 

ami a széles közvéleményt legin

kább érdekelné.

Szeretnénk, ha az ASZÓDI TÜKÖR 

hasznos tájékoztatója lenne 

Aszód-Iklad-Domony lakosságának. 

Kívánságra közzéteszünk h i r deté

seket, szolgáltatásokat, közle

ményeket is.

Forduljon hozzánk bizalommal, 

segítünk mindenben, amiben tu

dunk. Azt kívánjuk elérni, hogy 

az ASZÓDI TÜKÖR valóban közérde

kű kiadvány legyen.

Tisztelettel megköszönjük bizal-j 

mát, ha előfizet újságunkra.

ASZÓDI TÜKÖR SZERKESZTŐSÉGE


