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£qy éves az lA'ÜZÓ&l Tf/XóÖÍ
Ezt is megértük!
Hogy köszönthetjük kis újságunkat egy éves születésnapján. Nagy reményeket fűztünk hoz
zá, nagyon szerettük volna, ha közkedveltté válik Aszód nagyközség lakossága körében. 
Úgy érezzük, mindent megtettünk annak érdekében, hogy megismerjék az emberek. Hogy ez 
mennyire sikerült vagy nem sikerült, az eladott példányszámokból tudjuk.

Sok mindenről tájékoztattunk, ami a községek’életével kapcsolatos. Figyelemmel kísértük 
a politikai változásokat, helyet adtunk az első szabad választással összefüggő esemé
nyeknek?!). Szóltunk a nagyközség gondjairól, terveiről, megismerhették az olvasók a 
Nagyközségi Közös Tanács végrehajtó bizottsági üléseinek témáit. Az MDF Aszód és kör
nyéke csoportjának jóvoltából tájékozódhattunk a három község helyzetéről. Közöltünk 
olvasói leveleket, észrevételeket. Hogy nem tudtuk elérni ennek ellenére, hogy ezt az 
újságot a két társközség - Iklad és Domony is - magáénak vallja, úgy véljük, nem a mi 
hibánk. Talán a terjesztők, :»a a szívükhöz egy kicsit közelebbnek éreznék, biztos job
ban propagálnák. De természetesen nem hibáztatjuk őket.

A legnagyobb gond az, hogy egyre kevesebben vagyunk, akiknek valamivel többet jelent a 
lakóhelye a puszta lakásnál. Akik éreznek is valamit felelősséget, tenniakarást - szű- 
kebb hazájuk iránt. Hogy tudni akarják, mi történik itt, hogyan, mi módon tesznek, dol
goznak, intézkednek, döntenek mások a községek érdekében. Nem húzódnak a kis "babahá- 
zakba", hanem nyitnak a köz felé és legalább érdeklődést mutatnak.
Sokszor nagyon meddőnek tűnik minden próbálkozásunk, mert állandóan falba ütközünk: a 
közömbösség, érdektelenség áttörhetetlen falába. Olvasóinkhoz sok esetben fordultunk 
kérésekkel, felhívásokkal. Kértük, jelezzék gondjaikat, észrevételeiket. Kevesen vol
tak, akik éltek ezzel a lehetőséggel. Többen ígérték: írnak a TÜKÖR-be. Akkor is mond
tuk, most is: minden írásnak helyt adunk. Segítené a munkánkat, növelhetné a színvona
lat, ha együtt szerkesztenénk Önökkel az ASZÓDI TÜKÖR-t, hogy továbbra is méltók le

gyünk azok bizalmára, akik megtiszteltek bennünket azzal, hogy előfizettek a lapra (melyet egyébként országosan is jegyez
nek - Politikai évkönyv 1989., 407. oldal).
Továbbra is pártatlanok kívánunk maradni, a nagyközség valamennyi polgárának az érdekét, az igazságot, a közügyet szol
gálni.

Köszönetét mondunk mindazoknak, akik ez alatt az egy év alatt részt vettek a szerkesztőség munkájában, cikkeikkel, levele
ikkel színesítették az ASZÓDI TÜKÖR-t.
Hadd említsük név szerint is őket:

Dr. Ackermann Teréz 
Dr. Asztalos István 
Asztalos Tamás 
Bagyin József 
Barthos Zoltánná 
Czifra Józsefné 
Detre János

Eötvös Károly 
Fercsik Mihály 
Frajna Miklós 
Dr. Halmos Péter 
Hegyesiné Jabárik Mária 
Dr. Horváth Anna 
Huszár Mihályné

Hőnig Antal 
Hőnigné Zádor Éva 
Kovács Dezső 
Mándcki György 
Pénzes Ferencné 
Dr. Rácz Zoltán 
Rács Balázs

Rónai Lajos 
Szász László 
Szelényi Tamás 
Szikra János 
Takács Sándor 
Dr. Tóth Gábor

Dr. Tóth Péter 
Tóthné Lajkó Ilona 
Ungi József 
Vezér Anna 
Völgyes Pál 
Vörös László

És végül hadd mondjunk köszönetét az Ipari Műszergyár Sokszorosító üzeme munkatársainak a gyors, szép kivitelű munkáért és 
azért a segítségért, amit nekünk nyújtottak, hogy az ASZÓDI TÜKÖR méltó kivitelben kerülhessen az olvasók kezébe. Akik eb
ben a munkában részt vettek: Németh Lajos, Gyürky Imréné, Kopka Ferencné, Túrák Zoltánná, László Lajosné, Jónás Lászlóné.

Mit szeretnénk elérni?
Azt, hogy az ASZÓDI TÜKÖR egyre nagyobb számban jelenhessen meg. Azt, hogy a nagyközség lakóit érdekelje szűkebb pátriájuk 
élete, hogy minden hónapban várják az újság megjelenését.

Mit kérünk Olvasóinktól?
Segítsenek nekünk a terjesztési munkában. Ha tetszik az újság és érdemesnek találják arra, hogy mások is olvassák, megve
gyék, bíztassák erre ismerőseiket, barátaikat! Csak így válhat közérdekűvé ez a lap!

A Szerkesztőbizottság nevében: 
Pardi Lászlóné
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A S ZÓ D IA K , D O M O N Y IA K , IK L A D IA K  A  K Ö ZE LLÁ TÁ S R Ó L
(AZ ELŐZŐ SZÁMBAN MEGJELENTEK FOLYTATÁSA)

Előgedett-e a közellátási intézmények rendjével és tiszta- 
sásával? Ha nem, melyikkel?

A megkérdezettek 71 %-a foglalkozott a kérdéssel, 20 %-a 
elégedett, 51 %-a nincs megelégedve az intézmények rendjé
vel, tisztaságával.

Elsősorban az élelmiszerüzletek rendjét, tisztaságát pana
szolják, ahol

1. piszkosak a vásárlékosarak
2. piszkosak és büdösek a tejesládák és a hűtőpultok

3. a kenyerek csomagolására kitett papír kicsi
A. nyáron az áru gyakran nincs védve a legyek ellen 

5. a kiszolgáló üvegváltáskor pénzt számol, azután kézmosás 
nélkül kenyeret vagy felvágottat ad.

A felmérésből az is kiderül, hogy a felsoroltak szinte 
mindhárom településbeli élelmiszerüzletben jellemzőek. 
További vélemények:

1. Az italboltok, presszók, vasútállomás, mozi környéke és 
illemhelyei kritikán aluliak.

2. Az italboltokat kulturáltabbá lehetne tenni.
3. A buszmegállók mindhárom településen piszkosak.
Egy vélemény szerint: ha az üzletek, intézetek előtt pisz
kos az utca, akkor beljebb sem található tisztaság.
Egy másik vélemény szerint: zsúfoltak és korszerűtlenek az 
üzletek, ezért nehéz vagy nem lehet rendet és tisztaságot 
tartani.

Megfelelőnek tartja-e a dolgozók magatartását?

Erre a kérdésre a válaszadók 24 %-a igennel, 48 %-a pedig 
nemmel válaszolt.
Sokan kifogásolják, hogy

1. A postai telefonközpontosok közül néhányan udvariatla
nok , durvák.

2. Az eladók az üzletekben udvariatlanok, rosszul mérnek és 
számolnak, dohányoznak, és gyakran közönséges módon vi
selkednek.

3. Többen viselkedésüket - nincs igazi kereskedő - megjegy

zéssel intézték el. A kiszolgálók viselkedését magyaráz

za az alábbi két vélemény:

Egyik: Az eladó viselkedése függ a vásárló viselkedésé
től.

Másik: Ha a munkakörülmények jobbak volnának, akkor a 

dolgozóktól elvárható volna az udvarias viselkedés.

Melyik üzletben vásárol szívesen? Miért?

A megkérdezettek 48 %-a válaszolt a kérdésre úgy, hogy van 

kedvenc üzlete, ahol udvariasak vele, vagy több mindent 

megkap. A fennmaradó 52 % kisebbik hányada a kérdésre nem 
válaszolt (18 %), másik része pedig azt válaszolta, nincs 
kedvenc vásárlási helye Aszódon, pusztán csak a kényszer 
viszi be az üzletekbe, miután nem szaladhat mindenért Hat
vanba vagy Budapestre. Az élelmiszerüzletek közül a Kondo
ros téren lévő ABC üzlet a legkedveltebb, majd a katolikus 
templom melletti a következő, és az IMI-nél lévő élelmi
szerbolt .
A más cikkeket árusító üzletnél a Szabadidőruha üzlet, Andi 

butik, Klára butik (mindig nagyon udvariasak és a kirakatuk 
mindig a legízlésesebb és gyakran változó) és a papírüzlet 
egyformán kedvenc, őket követi a Geri virágüzlet és a Fan

tázia ruhabolt.

A villanyszámla kifizetésének módját megfelelőnek tartja-e? 

Ha nem, mit változtatna?

A kérdésre 25 %-ban feleltek úgy, hogy a jelenlegi díjbe
szedési rendszerrel nincsenek megelégedve. Abban mindannyi
an megegyeznek, hogy csekken kellene befizetni a díjat.

Van, aki azt mondja:
1. Havonta, mert az alacsonyabb jövedelműeknek így jobb.

2. Kéthavonta.
3. Mindenképpen a hónap 25. napja után, mondja a válaszadók 

egy része.
4. Néhányan úgy vélik, gazdaságosabb volna, ha a tanács ki

jelölne egy helyet, és ott több napon keresztül lehetsé

ges volna a befizetés.

Egyéb vélemények 

Sokan elmondták:

1. Rossz állapotban vannak az utak Aszódon a vasúthoz ve

zető részen.

2. Portalanított út kellene az új lakótelep felé.
3. Bővítésre szorul a Domony 30-as összekötő út.
4. A vízelvezető csatornákat nem elég megépíteni, tisztí

tani is kell.
5. Az utcaneveket jelző táblák hiányoznak.
6. Hiányzik egy sétára, pihenésre alkalmas park, amely 

tiszta és szép volna. Van, aki Domonyvölgyben látná jó
nak, és van, aki az Aszód határában lévő forrásnál, a 
MBredá"-ban álmodja.

7. A kartali úton lévő gyalogjárdát máshová kellene építe

ni, és az úton egy harmadik sávot (kapaszkodót) alakí
tani.

8. A kóbor kutyákat összeszedni, mert a kisgyerekekre néz
ve veszélyes.

9. A malom közben volt egy teniszpálya, miért nem üzemel?

10. A szociális segélyek elosztásánál figyelembe vennék a 
rászorultságot.

11. Autóparkolókat kellene kialakítani a főútvonalon.

12. A gyalogosok - főleg gyerekek - érdekében sebességkor
látozás kellene Aszód főutcáján.

13. Aszód utcái, az iskolák környéke a gondozatlanságtól 
igen lehangoló látványt mutatnak.

14. Sehol nincs parkosítás, fa- és védősörény-ültetés.

15. Településeink úgy néznek ki, mint akinek nincs gazdája.
16. Aszódra kellene egy "falugazda", aki a rendet, tiszta

ságot betartatja.
17. A Honvéd presszót és a Költségvetési üzemet számolják 

fel.
18. Létesítsen a tanács Aszódon munkalehetőséget a nők szá

mára.

És még sorolhatnánk a problémákat és a megoldást elősegítő 
ötleteket. Azonban az újságolvasók türelme és az újság ter
jedelme véges. Csupán szerettünk volna beszámolni, hogy te
lepüléseinken a lakosok nagy része nem passzív. Vannak jo
gos igények, megvalósítható jó ötletek, és nemcsak kifogá
solni tudnak, hanem gyakran a megvalósítás módja is körvo
nalazható.
Ha a felmérések jószándékában bíznak, mindannyian megte

szik, megtesszük azt, ami rajtuk, rajtunk múlik, tőlünk te

lik, ha nem mindig a másik emberre várunk, hanem cselek
szünk hittel és teljes odaadásunkkal, akkor beszélhetünk 
arról, hogy elkezdődött valami településeinken, ami mind

annyiunk érdekét szolgálja.

Pénzes Ferencné 

MDF Aszód és környéke csoportja

Júniusi számunkban a felvetett kérdésekre adott 
válaszokat közöljük. (Szerk.)

ASZÓDI VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK 

PÁRTOK SZERINT
ASZÓD IKLAD DOMONY Össze

szavazatok száma sen

1. Magyar Demokrata Fórum 724 338 313 1375
2. Szabad Demokraták

Szövetsége 470 104 194 768

3. Fiatal Demokraták
Szövetsége 424 110 104 638

4. Magyar Szocialista Párt 346 91 148 585
5. Független Kisg. Földmunkás

és Parasztpárt 246 128 92 466

6. Magyarországi Szociáidé-

mokrata Párt 127 41 122 290

7. Kereszténydemokrata
Néppárt 131 34 76 241

8. Vállalkozók Pártja 68 30 35 133
9. Agrárszövetség 42 14 33 89

10. Hazafias Választási

Koalíció 33 7 11 51
11. Magyar Néppárt 33 5 7 45
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Az aszódi 5. sz. választókerület képviselője Dr. BECKER PÁL 

31 éves közgazdász lett, aki pártönkivüli, bár az MDF szí

neiben indult a választásokon.

Dr. Becker Pál szerkesztőségünkön keresztül köszöni meg a 

bizalmat, és biztosítja a választókerület minden lakosát, 

hogy legjobb tudása szerint próbálja meg ezt a felelősség- 

teljes munkát végezni.

Ehhez kívánunk neki nagyon sok sikert!

Szerkesztőség

Szeretettel üdvözöljük Frajna Imre országgyűlési képviselőt 

- Aszód szülöttét - is, aki a FIDESZ országos listájáról 

került a Parlementbe.

A vele készült riportot következő számunkban közöljük.

(Szerk.)

MÉG MINDIG VEGYES A  HULLAD ÉK

Az aszódi vasútállortiás váróterme a nagyközség közéletének 
egyik hangos fóruma. • Itt - miközben az emberek a vonatra 
vagy az autóbuszra várakoznak akaratlanul, mégis minden
ről értesülhet a kíváncsiskodó.

Egy népesebb csoport beszélgetésének voltam fültanúja. 
Megpróbálom visszaidézni a hallottakat: - --  meg! Tudjá
tok, hogy mit hoz nekünk a Vörös Május? - kérdezi a szakál
las a társaitól, akik nem válaszolnak, csak kíváncsian te
kintenek a kérdezőre, aki felteszi a kérdést: - Szabad a 
gazda? Négyen bólintanak egyszerre.
- A veszélyes hulladéktároló mellé most megépítik a hulla
dékégetőt, ami okádja a mocskot, a szennyet, a halált hozó 
mérget. Ez lesz Aszódnak meg a környékének a "krematóriu
ma". - Nem igaz! - De igaz! - És folyik a vita. Szitkok
kal, átkokkal, ellentmondásokkal, leírhatatlan káromkodá
sokkal fűszerezve.
Tudom, hogy a község művelődési háza most afféle közösségi 
ház, ahol a pártok és a különböző szervezetek tartják 
rendszeres összejöveteleiket, ahol a községpolitikának pél
damutatóan bontakozik valami új formája, s alakul a helyi 
önkormányzat települést építő akarata.

Dinnyés László igazgatónak elmesélem az állomáson hallotta
kat. Nem lepik meg a szavaim.
- Határunkban épült meg a FÖLDGÉP Környezetvédő Szolgáltató 
Leányvállalat I.sz. Veszélyeshulladék-lerakó Telepe, ahol 
rengeteg értékes anyag is a föld mélyébe kerül. Az egész 
világon keresik, kutatják az olyan megoldást, melynek se
gítségével a hulladéknak legalább egy részét vissza akarják 
nyerni és ismét fel kívánják használni. Olyan nyersanyagban 
szegény országban, mint a mi hazánk, ennek különösen nagy a 
jelentősége. A hírek szerint ilyen berendezés épülne fel, 
ami egy teljesen zárt rendszer, s a levegő szennyezése vé
letlenül sem fordulhat elő.
Az igazgató ennyit hallott "félhivatalosan", de természete
sen hallott olyan híreket is, amelyek miatt jogosnak tűnik 
a lakosság felháborodása.
És mit mond Bagyin József, a nagyközségi közös tanács elnö
ke? Kérdésünkre határozott választ kaptunk.
- Az elképzelést ismerem. Valóban tervezik a veszélyeshul
ladék-lerakó telep fejlesztését, illetve új beruházással az 
ottani tevékenység bővítését. A lakosság képviselői - Aszó
don, Domonyban, Ikladon egyaránt - tiltakoznak a terv el
len, s a tanácsi vezetés egyetért az elutasító magatartás
sal, hiszen mi azért vagyunk, hogy elsősorban a lakossági 
érdekeket szolgáljuk és képviseljük.
A tanácselnök elutasító szavai után ismertük meg a társa
dalmi ellenőrző bizottság két tagjának - Vezér Annának és 
dr. Kovacsik Erzsébetnek - a véleményét, amely szerint a 
merev elutasítás ebben az ügyben csak káros lehet. Szüksé
gesnek tartják a beruházókkal a tárgyalást, és amennyiben 
Aszód lakossága biztosítékot kap arra, hogy egy ezreléknyi 
káros hatása sincs a megépítendő objektumnak, akkor az 
építkezéshez hozzá kell járulni, de ebben az esetben sem

szabad lemondani az aszódiak igényéről: a beruházás enge
délyezéséért Aszód és társközségei megfelelő kártalanítás
ban részesüljenek. Közismert, hogy a terület fejlesztése 
pénzt kíván, s az engedélyezésért cserébe pénzt kell kapni 
az itt élők közösségének.
Bagyin József ismeri ezt a véleményt, mégis az elutasítás 
mellett foglal állást, s valószínű, ennek oka van, s ez az 
ok a már megépített és működő telephellyel magyarázható.

Dr. Jólesz József körzeti orvos állásfoglalása egyértelmű, 
amikor részletesen ecseteli Aszód környezetvédelmi elhanya
goltságát, a levegő szennyezettségét, és számokkal is bi
zonyítja, hogy az országos átlagtól magasabb az itt élők 
légzőszervi és a levegő szennyezettsége által okozott meg
betegedések száma.

Vélemények ütköznek. De mielőtt az elképzelések nyilvános
ságra kerülnek, szívesen hallanánk és leveleket is olvas
nánk arról, mit gondolnak az érintett községek lakói a meg
építendő objektumról.

Fercsik Mihály

PÜSPÖKI LÁTOGATÁS ASZÓ D O N

Dr.Harmati Béla evangélikus püspök és kísérete április 2-án 
Aszódra látogatott, ahol Bagyin József, a Nagyközségi Közös 
Tanács elnöke és Detre János evangélikus lelkész fogadták a 
vendégeket. Az egyházmegye irányítója és a kíséretében lévő 
személyiségek a helyi vezetők társaságában egykor az evan
gélikus egyház tulajdonában lévő objektumokat: a Podmanicz- 
ky kastélyt, a Petőfi gimnáziumot, az evangélikus elemi is
kolát, valamint a Petőfi Múzeumot keresték fel.
A látogatással kapcsolatban Aszódon különböző híresztelések 
terjedtek el, ezért tartottuk szükségesnek, hogy a Nagyköz
ségi Közös Tanács elnökét, Bagyin Józsefet felkeressük, és 
dr. Harmati Béla. püspök úr aszódi látogatásának céljáról 
érdeklődjünk.

- A látogatás elsősorban tájékozódási jelleggel bírt - 
mondta az elnök. - Nem titok, hogy államunk mindazokat az 
erkölcsi és anyagi károkat, amelyek a törvénysértések ide
jén az egyházakat sújtották, meg kívánja szüntetni, és ahol 
lehet, a kártalanítás formáját is keresi.
Aszód az evangélikus egyház iskolapolitikájában a múltban 
jelentős szerepet játszott, hiszen országos hírű volt az 
itteni gimnáziuma, internátusa, leánynevelő intézete. Ez a 
tény Aszódnak is bizonyos tekintélyt, rangot adott, növelte 
az itt élő emberek önbecsülését, lakóhelyük iránti szerete- 
tét.
Nem lenne jó, ha a püspök úr látogatását bárki félremagya
rázná, ha különböző mendemondák születnének, ezért nagyon 
szeretném hangsúlyozni, hogy a jövőre vonatkozóan semmi 
konkrét megállapodás, megegyezés nem született. Hiba lenne, 
és fölösleges erőlködés akár a község, akár pedig az egy
házmegye részéről a kapkodás, a sietség, mert országos 
szinten szükséges az egyház és az állam vagyonjogi vagy ép
pen oktatáspolitikai kérdéseinek a rendezése, és csak ezt 
követhetik a helyi intézkedések.
Azt is elmondtam a püspök úrnak és kíséretének, hogy közsé
günk lakossága nyitott minden olyan megoldás felé, amely a 
megbékélést, az évtizedeken át ejtett sebek begyógyítását 
szolgálja. Arról is biztosítottam az egyházmegye vezetőjét, 
hogy szívesen látnánk a kastélyban például egy óvónő-, vagy 
tanítóképzőt, esetleg tanárképző főiskolát. Örülnénk, ha 
ismét lenne Aszódnak internátusa, és megszerveződhetne köz
ségünkben a "gazdaasszonyképző", amelyről mostanában olyan 
sokat beszélnek.
Az új intézmények létesítése meggyorsíthatná Aszód fejlődé
sét, segíthetné városiasodását, s az itt tanuló fiatalok 
nagy száma, az.oktatásukat végző tanárok Aszódon történő 
megtelepedése nemcsak Aszód szellemi életét, de az egész 
tájegység kulturális életének felfrissülését szolgálná, 
erősítené.
Szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, hogy a beszélgetésünk 
során elhangzottak és a most elmondottak nem konkrét ter
vek, csak inkább megfogalmazott elképzelések, és megvalósí
tásuk esetleg hosszú ideig tarthat.

Fercsik Mihály
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K ö n ny ítése k  a n yu g d ija k  k ifize té sé n é l

Valószínűleg, mert a választási kampány idején történt, a 
sajtóban nem kapott megfelelő nyilvánosságot a március kö
zepén bevezetett módosulás a nyugdíjak kifizetéséről. A 
Posta Vállalat már évek óta szorgalmazta a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóságnál a címzettel közös háztartásban élő felnőtt 
hozzátartozónak kifizethető összeghatár felemelését. Ezu
tán a nyugdíjassal közös háztartásban élő felnőtt hozzátar
tozó (felnőttnek azt a személyt tekinti a Posta, aki sze- 

mélyi igazolvánnyal rendelkezik) az eddigi 5.000,- Ft he
lyett 10.000,- Ft-ig írhatja alá az utalványt.

Megszűnt a korábbi minden hónapban kiállítandó, egy esetre 
szóló meghatalmazás is. Kizárólag nyugdíjösszegek felvéte
lére alkalmas - egy évre szóló - meghatalmazás kapható a 
postahivatalban vagy a kézbesítőnél. Ennek díja évi 5,- Ft.

Többen kérték, hogy nyugdíjukat rendszeresen korábbi napon 

fizesse a postás. Tájékoztatásul közöljük, hogy a közbiz-

A madarak csicsergőssé válásával kezdődik, ezernyi virág 
felbukkanásával folytatódik és tavasznak nevezzük. Mesélni 
szeretnék arról, hogy Aszód környékén mindez mit jelent. A 
Galga-völgy tavacskáin a récék már nászruháikban köszön
tik a tavaszt. A telet túlélt teknőcök sütkéreznek a lan
gyos napon, ők ráérnek, tojásrakásuk csak nyár elején ese
dékes. Az a néhány parlagi vipera, aki még tud vagy kényte
len itt a lapályon élni, gyűjti az erejét a felébredéshez. 
Szorosan ölelve a füzek törzsét nőnek ki az első kicsiny 
gcmbácskák. Virágok közül legbátrabb a martilapu. Sárga vi
rágai kínálják magukat gyűjtésre, gyógyításra. Nemsokára 
gólyahír mezői fogadják az érdeklődő embert. A régiek még 
kökörcsin-rengetegben sétálhattak itt tavaszonként. Űe ré
gen is volt! A ritkaságokból néhány szerencsésebben járt; a 
vetővirágnak és a szibériai nősziromnak létezik egy-egy me
nedékhelye. A vizekben most legboldogabbak a csukák. Örvé
nyek, légi attrakciók jelzik a tavasznak szánt hódolatot, 
csakúgy, mint a kicsapongó udvarlást. Sokan ismerik azt a 
Petőfi-verset, melyben a Galga még "lassú andalgással höm
pölyög." Ma - a vízügyisek sok sikeres munkájának köszönhe
tő - a Galga kapkodva iszkol a környékről. így kevesebb ta
vaszonként a belvíz, s már a gátakon is lehet intenzív 
vegyszeres mezőgazdasági termelést folytatni, holott még a 
hatvanas évekből létezik egy rendelet vízlefolyások partja
inak kötelező fásítására. A Galgából mégis levezető csator
na lett. Ha a vegyszerek nem is, a felgyorsult folyás ked
vez a felszaporodott domolykó állománynak. Vajon mi lehet a 
csíkhalakkal? Az egykori elterpeszkedő mocsárban igazi ká- 
naánuk volt, mostanság a hévízgyörkiek körében divatos ko- 
sarazások során olyan ritkán bukkan fel, mint a Dunában a 
viza.
A visszaérkező madarak, például a csodás jégmadár, hűlt 
helyét találja tavalyi élőhelyének, ugyanis közben a parti 
fűzbozótosokat kiirtották. A helyzeten csak előbb hiányolt 
partközeli védőerdő segíthetne. Ezeket pedig a vizenyős ná
dasok helyén megérné telepíteni. Amúgy a nádasoknak errefe
lé kutyasorsuk van, csavargó kölykök szórakozásképpen évről 
évre leégetik ezeket. Egy ilyen égetés igazi tömeggyilkos
ságnak számít, a télire menedéket kereső élőlények milli
árd jai pusztulnak el a száraz növényi anyagokban, a talaj 
felső rétegeiben.
Szép-e a tavasz egyáltalán? Szép annak, aki megéli, s an
nak, aki megfelelő helyet találhat ehhez az élethez. A Gal
ga-völgy lakói közül az emberek egyre szebb házakban, egyre 
jobban élnek. A többi lakó élete pedig egyre elviselhetet
lenebbé válik.
Érdemes ezen elgondolkodni.
Kívánok mindannyiunknak szebb tavaszokat!

Bratek Zoltán 
IV. éves biológushallgató, 
a gimnázium volt tanulója

Egy hétvégén tett séta megdöbbenései indíttattak e néhány 

sor megírására.

tonság miatt nem vihet ki a kézbesítő korlátlan összeget, 
csak annyit, amennyit az erről szóló belügyminisztériumi 
rendelkezés megenged, így 11 napig tart a nyugdíjfizetés. 
Arra természetesen továbbra is lehetőség van - és ezt a 
kedves nyugdíjasok általában tudják -, hogy a nyugdíjkifi
zetések megkezdését követően - kellő indoklás esetén (uta
zás, beutaló, tartós távoliét stb.) - a Postahivatal veze
tője engedélyezheti a korábbi kifizetést.

Néhányan - általában nagyobb összegű nyugdíjaknál - OTP be
tétszámlára utalják járandóságukat. Ennek előnye a házhoz 
kézbesítésnél meglévő kényszerű "sorolás" elkerülése. Hát

ránya, hogy be kell menni érte az OTP-be, ahol nem mindig 

egyszerű az ügylet lebonyolítása. A számla vezetése is 

pénzbe kerül, viszont a bentlévő összeg kamatozik.

Abban a reményben kívánok valamennyi kedves nyugdíjasunknak 

erőt és jó egészséget, hogy az infláció megállítása után 

még nagyobb gondot okoz a Postának az emelt összegű nyugdí

jak kikézbesítése.
Rács Balázs 

postamester

Talán ismeri mindenki azt az érzést, mikor tavasszal vasár
nap süt a nap, a szomszéd kertekben mindenki a vetemények- 
kel foglalatoskodik, valahol kaparják a kapára ragadt föl
det, hallik a fém hangja, kutyák ugatnak, kakas kukorékol, 
a konyhákból húsleves illata lopózik elő. Ilyenkor még a 
magamfajta lusta emberben is fölébred a vágy: mozduljunk 

ki, menjünk valahová. Már régóta halogattunk feleségemmel 

egy kirándulást a Szilosra. (Szilos: a Fiúnevelő, a 30-as 
út és a vasút karolta terület.)

Évtizedekben mérhető utolsó ottjártamnak ideje. Akkor még 
fácánok, foglyok fészkeltek csalitos részein, a homokbányá
ban rókák bújtak meg kotorékaikban, nyulak szaladgáltak a 

halmok közt.
Most - a XX. század végén - háború utáni a hangulat. Mozdu
latlanul néztük, miként vérzik el Flóra és Fauna. A tó le- 
csapolásra vár, kis facsoportokat tolvaj fejsze tizedel. A 
látvány apokaliptikus a sínek közelében állva. A domb maga
sán a szemétlerakó óriáslavinája kúszik egyre felénk, szö
kevény gumiabroncsok hevernek a még zöldellő völgyecskében, 
elhozva nekünk a pusztulás híreit. Vas rozsdái, olajos fla
konok körül tágul a fekete tér, törmelékkupacok megannyisá- 
gába botlik a tekintet. Már csigát is alig látni. Néhányan 
kóborolnak csupán magányosan. Nem vágynak Franciaországba, 
bíznak szájszervükben, találnak tán itt is aprításra váró, 

dús füvet.
Álltam lehangoltan feleségemmel, kinek gyermekkorom roman

tikájából szerettem volna ajándékozni apró örömöt. De mit 
fogok megmutatni leendő gyermekeinknek? Félek, hogy ez az 
egyre fakóbbá váló környezet tartogat még a számunkra kel
lemetlen meglepetéseket. Ezért jó lenne, ha e átkeresztel- 
kedésektől hangos világban, ahol a szobor nem gazdát, hanem 
helyet cserél, gondolnánk vele is, míg újra késő nem lesz!

Asztalos Tamás

E g y  k lu b  a  k ív ü lá lló  s z e m é v e l

Őszintén bevallom, hogy már megnyitása óta vágyakozom az 
aszódi Művelődési Ház klubjába. No, nem valamiféle alkal
mi részegeskedésre vágytam, hanem arra, hogy személyesen 
is megláthassam községünk fiatalabb korosztályának hét
köznapi, késő estébe nyúló szórakozási lehetőségét. Mél
tán vethettek volna követ rám a bentlévők, hiszen elő
ítéletektől felvértezve léptem be az ominózus szórakozó 
egységbe. S az alkoholtól elázott ifjak helyett kiket ta
láltam?
Nos: a félhomályban, asztaloknál csendesen beszélgető fi
úkat. Mások a Super SKY aktuális sporthíreit nézték. Egy 
belső, kivilágított helyiségből ping-pong labda pattogása 
hallatszott. Egyszóval éppen az ellenkezőjét mindannak, 
amit vártam. Éppen ezért kérdezősködtem Kárász Pálné bü- 
févezetőtől.

Tájékoztatásából többek között megtudtam, hogy ez a büfé 
tulajdonképpen egy rendhagyó üzleti vállalkozás, mely az 
aszódi kábel TV és a Művelődési Ház együttműködése ered
ményeként született meg. Már a kezdetkor elhatározták, 
hogy az egészséges üzletpolitikán felül mindent elkövet-
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nek, hogy a fiatalok kulturált körülmények között szóra
kozhassanak. Van egy színes tv-készülékük, melyen a kábel 
tv-n jelenleg fogható 3 csatorna adását láthatják. Kaptak 
továbbá ping-pong asztalt teljes felszereléssel, rexasz- 
talt és tollaslabda felszerelést is. Ezeket a játékokat 
természetesen ingyen bocsátják a fiatalok rendelkezésére.

Játék és tv-nézés közben óhatatlanul megszomjazik a kö
zönség. A tizennyolc éven felülieknek a megszokott felté
telekkel szolgálják ki a szeszesitalokat. Gondoltak arra 
is, hogy főleg kispénzű fiatalok járnak majd oda, ezért 
deciliterenként is árusítanak különféle rostos üdítőita
lokat.
Eddigi tapasztalataik szerint az ott szórakozó fiatalok 
igen tisztességesen viselkednek. Egymást fogják vissza, 
ha valaki többet inna a kelleténél. Már többször is mege
sett, hogy részeg alakok próbáltak bejutni hozzájuk. A 
fiúk ezeket egyszerűen kizavarták. S ha mégis bejutott 
valaki? Előbb-utóbb észrevette magát, hogy nem illik a 
társaságba, s angolosan távozott.

M IN D EN  JŐ , H A  A  VÉGE JÓ
Minden jó, ha a vége jó. Többek között ez olvasható Aszód 
főterének sarkán egy hirdetőn. A teret övező műemlék- 
és műemlékjellegű épületek nagyobb tiszteletet érdemel
nének ennél a rikoltozóan gusztustalan vasförmedvénynél. 
Félrértés ne essék!, a hirdető nem tartalmával, hanem 
küllemével okoz esztétikai hányingert. Kérdésem a követ
kező: Miért elsődleges számunkra mindig a látványos, re- 
vansízű jelképdöntés? Miért az egészet változtatjuk, meg
hagyva benne az erjedő részeket? Miért nem törődünk a hi
valkodásra kevésbé alkalmas részletekkel?
Egy hasonlattal bátorkodom megválaszolni kérdésem. Ha fe
hér kesztyűt húzunk bár kezeinkre, a körmünk még lehet 
fekete!

Asztalos Tamás

A jelenlegi helyzettel természetesen nincsenek megeléged
ve a klubosok. Terveik között szerepel többek között egy 
kertmozi kialakítása, lengőteke, s beton ping-pong aszta
lok megépítése. Beszélgetésünk résztvevői voltak Kovács 
Tamás és Csiki Zoltán. Ők is megerősítették, amit hallot
tak. Sőt hozzáfűzték: közösen hiszik, hogy amit Kárászék 
elgondoltak, mihamar valóra is fog válni.

Kovács István 
hivatásos pártfogó

Május 8. — Vöröskeresztes Világnap
E napon ünnepelte, köszöntötte a világ a Vöröskereszt szer

vezetét. Közismert, hogy e humanista mozgalom az emberekben 
természetesen meglevő önzetlen segítőkészségre épít.

A VÖRÖSKERESZT A LEGEGYETEMESEBB ÖNKÉNTES NEMZETKÖZI SZER
VEZET!
Célja: az élet, az egészség védelme, az emberi személyi
ség tiszteletben tartásának biztosítása. Elősegíti a né

pek közötti kölcsönös megértést, barátságot, együttműkö
dést és tartós békét. Nem tesz semmiféle különbséget nem
zetiségi, faji, vallási, osztály vagy politikai hovatar
tozás szerint. Arra törekszik csupán, hogy enyhítse az em

berek szenvedéseit, elsőbbséget biztosítva a legsürgősebb 
veszélyhelyzeteknek.

A Vöröskereszt független, önkéntes segélyszervezet, mely
nek indítéka semmiképpen nem lehet anyagi haszon. Világmé
retű intézmény, amelyben minden társaságnak egyenlő jogai 
vannak, egyenlő a felelősségük és kötelességük egymás se

gítésében. Az országban csak egy Vöröskereszt társaság le

het, nyitva kell lennie mindenki előtt. Embertársi tevé
kenységét az ország egész területén kell végeznie.

MIT ÜNNEPELNEK?!

Két zászlót lenget a szél az aszódi TÜZÉP kapuján 
április 24-én. A zászlók szakadozottak, sárosak. 
Kérdésünk: Miért leng a zászló?
Nem azt a feleletet várjuk kérdésünkre, hogy fúj

a szél, hanem valami mást!

S z e r k .

Megnyitó
1990. május 27-én

16.00 órakor 

Aszódon

a Podmaniczky kastély 

dísztermében

RÚZSÁT ÜLTETTEM A GYALOGÚTRA
- Galga menti daloskönyv bemutatása -

M ű s o r :

A Magyar Vöröskereszt aszódi szervezete május 3-án az Aszó

di Sportkörrel közösen
FUT ASZÓD vagy KOCOG 1990 méteren 

cínanel versenyt szervezett óvodások, iskolások, családok, 
felnőttek, nyugdíjasok részére.

A versenyre benevezési díj nem volt.
A résztvevők korcsoportonként (kategóriánként) indulhat

tak az 1990 méteres távnak.
Díjazásként az első három helyezett - természetesen kate
góriánként - ingyenes mátrai autóbusz-kiránduláson vehet 
részt, a 4-5-6. helyezést elértek pedig tárgyjutalomban ré
szesültek.

A Magyar Vöröskereszt aszódi szervezete 1990. május 10-án 
(pénteken) 18 órakor "SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK" címmel 
címmel jótékonysági G Á L A E S T E T  rendez Aszódon a 
Podmaniczky kastély dísztermében, a Magyar Vöröskereszt tá
mogatási alapjára, minden rászoruló megkülönböztetés nélkü
li segítésére.
Fellépnek: Aszód kórusai, szóló hangszeresei, vers- és 

prózamondói
Belépődíj: tetszés szerinti összeg.

Szeretettel várunk mindenkit:
Aszódi Vöröskereszt Szervezete

É N E K L Ő  D A L O S K Ü N Y V  
Bagyin József tanácselnök köszöntője 
Rózsát ültettem a gyalogúira... - Maczkó Mária
Olsvai Imre népzenekutató megnyitója

Adatközlők műsorai:

Bankó Gáborné - Hévízgyörk
(Hévízgyörki zölderdőben születtem) 

Batta Jánosné - Galgahévíz
(Sej, szombat este...) 

Bohunka Jánosné - Domony
(Madárka, madárka) 

Maczkó Mihályné - Túra
(Ez a gőzös...)

Magyar Andrásné - Kartal
(Három csillag van az égen) 

Szabó István - Zsámbok
(Elszabadult az ökröm...)

Szlovák énekes énekel egy dalt, 
a Tarisnyás zenekar verbunkot játszik.
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"Az ember egy lábnyomot akar hagyni maga után, 
nem többet."

Huszárik Zoltán

Meghívó
Az Aszód Nagyközségi Közös Tanács, Domony község elöljá
rósága és a Domonyi Huszárik Zoltán Művelődési Egyesület 

1990.május 13-án rendezi meg
H U S Z Á R I K  Z O L T Á N  Kossuth-díjas filmrendező
szellemi hagyatékát idéző EM.ÉKÜNNEPSÉGÉT, melyre szere
tettel meghívunk minden érdeklődőt.

Program

16.00 órakor Huszárik Zoltán sírjának koszorúzása a do
monyi temetőben 
A filmrendezőre emlékezik

Polónyi Péter nyug. múzeumigazgató
17.00 órakor Emléktábla avatás a szülőházon

A művészre emlékeznek barátai, szerettei, 
ismerősei

18.00 órakor Huszárik Zoltán kisfilmjeinek vetítése az
Általános Iskolában

18.30 órakor "IDÉZZÜK JOBBÍTÓ SZÁNDÉKÁT, IGAZÁT, S EMBER
SÉGET KERESŐ GONDOLATAIT" - A falu vezetőinek 
és a meghívott vendégeknek közös emlékezése.

A rendezvény minden eseményére tisztelettel hívják és vár
ják a

Rendező szervek

A  PETŐ FI M Ú Z E U M  IG A Z G A T Ó S Á G A  

tisztelettel meghívja ö n t

F E D IN E C Z  A T A N Á Z  

festőművész

P O R T R É K

című kiállításának a megnyitására 

Megnyitó:

1990. május 11-én, 16 óra

M egnyitót mond:

Losonczi Miklós 

művészettörténész

A  kiállítás megrendezését a 

Galga Menti V íz i Társulat támogatta

Felhívás!
A Hajnóczy József Népfőiskola következő előadása május 19. 
napján 9.00 órakor lesz a Petőfi Sándor Gimnázium könyvtá
rában.

Téma: Az önkormányzat múltja, tapasztalatai, hibái, ered
ményei. A jövő feladatai helyi szinten.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

UTAzzon vaúnK

Barthos Zoltánná

ő t nap l$Z7iAiM l$'li£l&*A\Ai

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

Útvonal: Aszód - Tompa - Belgrád - Szófia - 
Kadikule - Rodostó - Isztambul - 
Aszód

Vízum: Egyénileg (850,- Ft/fő, gyermeknek
is, fénykép nem kell)

Program: Útközben Rodostóban a Rákóczi ház 
megtekintése,
Isztambulban: KÉK MECSET, HIPP0DR0M, 
YEREBATA SZERÁJ megtekintése, 
rövid hajóút Ázsiában (Kadiköy), egy 
extra bevásárló központ megtekintése 
(Átaköy), autóbusszal a Boszporusz 
hídon át Ázsiába, TV toronyból esti 
panoráma.

Elhelyezés: 2-3 ágyas, zuhanyzós szállodai
szobákban a centrumban, félpanziós 
ellátással.

Részvételi díj: 130 MD + 2.500 Ft/fő. 
(csak forintért is)

Indulás: Minden hónapban

Jelentkezés: SZEMÉLYESEN, AZ ISZTAMBULI UTAK 
SPECIALISTÁJÁNÁL 
Aszód, Kossuth L. u. 58.
Telefon: 115.

Minden útnál sorsolás!

Egy utas visszakapja a részvételi díj forint

részét !

■ &

Vízummentesen

OLASZORSZÁGBA!

HÉTVÉGE VELENCÉBEN
990,- Ft + 30,- ATS/f6

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

E g é s z  é v b e n  f o l y a m a t o s a n !

Jelentkezés:

2170 Aszód, Kossuth L. u. 58. - Telefon: 115
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HIRDETÉSEK -  KÖZLEMÉNYEK

M űve lődés i Ház 

n y itv a ta r tá s i rendje

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

Szombaton: KLUB 18.00 - 23.00 óráig
Vasárnap: s z ü n n a p

jcmrzm

Szakmunkás képesítést nyújtó intenzív 
tanfolyamok indulnak szeptembertől a 
következő - egyéni vállalkozók részére 
is!

Vendéglátóipari üzletvezető (1 éves)
kb. 12.000 Ft

Szakács (1 éves)
kb. 10.000 - 12.000 Ft

~"A8€-éruházi eladói (1 éves)
kb. 8.000 Ft

Ital- büféáru-eladói (1 éves)
kb. 13.500 Ft

Középfokú belkereskedelmi köny
velői tanfolyam - kereskedelem
ben illetve vendéglátóiparban 
dolgozók részére (1 éves)

kb. 6.800 Ft
Kazánfűtő tanfolyam (3 hónapos)

kb. 6.000 Ft

Jelentkezés a Művelődési Házban szemé
lyesen vagy telefonon - Aszód, Kossuth 
Lajos u. 72., telefon: 9 - lehet.

Folyamatos jelentkezéseket várunk a kö
vetkező nyelvtanfolyamokra:
- francia nyelv kezdő szinten,
- német nyelv kezdő és haladó szinten,
- angol nyelv kezdő és haladó szinten.

A tanfolyamok szeptemberben indulnak, 
16. hetesek!
Jelentkezés a Művelődési Házban.

ess

Tájékoztatás
a

Helyőrségi Klub látogatásáról

Mivel a nagyközség lakossága részéről 

többen érdeklődtek, kik és milyen módon 

látogathatják az aszódi Helyőrségi Klu

bot, megkérdeztük Sztán István alezre

dest, a Helyőrség parancsnokát erről.

Tájékoztatóját az alábbiakban közöljük: 

"Helyőrségi Klubunk nyitott a nagyköz

ség minden lakója számára, akik elfo

gadják és betartják a klub házirendjét. 

Vagyis hozzánk bárki betérhet ebédelni, 

vacsorázni, beszélgetni. Igénybe vehe

tik szolgáltatásainkat a közétkeztetés

től kezdve a billiárdig, sakk, kártya 

kölcsönzésen át a tekepálya használatá

ig. Továbbra is biztosítunk helyet csa

ládi, baráti és munkahelyi összejövete

lekre. Természetesen a műsoros esteken 

és egyéb rendezvényeinken is szívesen 

látjuk Aszód lakosságát."

F ig y e le m !

Az MN Helyőrségi Klubja várja a beat-, 
rock- és tánczenével foglalkozó fiata
lok, együttesek jelentkezését állandó 
zenekar szervezése céljából.

A Klub hangszert, próbatermet, berende
zést biztosít.
Jelentkezni lehet naponta 10.00 - 18.00 
óráig a Klub igazgatójánál.

EZeJEZa

A Helyőrségi Klub májusi programjából:

Május 17-én 19.00 órakor
BÁCS FERENC előadói estje 
Belépődíj: 80,- Ft.

Május 20-án 20.00 órától - 02.00 óráig 
KÉKESI bál 
Belépődíj: 80,- Ft

F ig y e le m !

A Művelődési Ház lehetőséget 
biztosít családi, baráti össze
jövetelek, névadók, osztályta
lálkozók, kisebb létszámú eskü
vők biztosítására.
Érdeklődni személyesen vagy te
lefonon lehet a Művelődési Ház
ban .

AZ ÁLLAMI BIZTOSÍTÚ 
GÖDÖLLŐI FIÓKJA

tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a 
kockázati viszonyok lényeges változása 
miatt az 1988. szeptember 1-e előtt kö- 
tött LAKÁS- ÉS NYARALÓ BIZTOSÍTÁSOKAT 
1990. december 31-ig tartja érvényben. 
Minden ügyfelünknek ajánljuk az újonnan 
terjesztett CSALÁDI OTTHON BIZTOSÍTÁST, 
amely teljeskörű védettséget nyújt be
törés és elemi csapások, rendkívüli 
káresemények esetére.
A régi biztosítással rendelkező ügyfe
leinket folyamatosan felkeresik üzlet
kötőink átdolgozási ajánlattal, de a 
napi nyitvatartási időben a Gödöllői 
Fióknál vagy az Aszódi Kirendeltségen 
is készséggel fogadjuk az érdeklődőket.

Állami Biztosító 
Gödöllői Fiókja

Eza
/  \

K E R E S K E D E L M I V Á LLA LA T

K.F.T.

NAGY VÁLASZTÉK - OLCSÓ ÁRAK

A Budai-Fantázia KFT 
méter-darabáru boltjában

Kossuth L. u. 27.

3,3 szeles ágynemű garn. 545,- Ft 
Kínai frottír törülköző 75,- Ft 
Pamut jersey 230,- Ft

_____________________/
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Figyelem ! tsj.

Értesítem tisztelt leendő ügyfeleimet, hogy vál
lalkozói tevékenységemet megkezdtem.
V á l l a  1 o k : járművillamossági javítást 

vezetékköteg cserét is 
épület villanyszerelést 
érintésvédelmi felülvizsgálatot 
gépek elektromos javítását 
átalánydíjas szerződéssel is. 

Cím: Soós Imre 2181 Iklad, Rajk László u. 1/a.
Telefon: Aszód 391

K E R E S K E D E L M I  V Á L L A L A T

K.FT.

NAGY VÁLASZTÉK - OLCSÓ ÁRAK

TAVASZI CIPŐ ÁRUK
Márkás sportcipők 
Divatcipők, szandálok 

a Budai-Fantázia KFT cipőboltjában.

Ajánlatunk:
Férfi bársony cipő 560,- Ft
Tavaszi vászon félcipő 550-640,- Ft 
Import olasz pacal 135,- Ft

sxót>i

35.

A Művelődési Ház közérdekű kiadványa 
II. évfolyam 5. szám

Megjelenik havonként 
Ára 6,- Ft

Felelős kiadó:
Bagyin József tanácselnök 

Felelős szerkesztő:
Dinnyés László igazgató 

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

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

Készült
az Ipari Műszergyár Sokszorosítójában 

400 példányban
•Felelős vezető: Németh Lajos 

IMI R0TA 1492.

VIDE0TULAJD0N0S0K 

FIGYELEM!

Megnyílt a Művelődési Ház földszintjén a. videoka
zetta kölcsönző, melynek nyitvatartása:
Hétfőtől - péntekig 14.00 - 20.00 óra
Szombat vasárnap 10.00 - 1Ö.00 óra
Üzemeltetője: FREKVENCIA VIDEÓ KISSZÖVETKEZET

Kazetták kölcsönzési díja: 100 - 150 - 250 Ft

SZÍNES

ÚJ SZOLGÁLTATÁS 
KIVÁLÓ MINŐSÉGBEN

FILMEK ÁTVÉTELE KIDOLGOZÁSRA!

Expressz határidőre 
" A N D I  B U T I K "

Aszód, Kossuth L. u. 34. 
(postával szemben)

F igyelem !

Játék-, ajándékbolt nyílik Asz ó 

don a Kossuth L. u. 3. sz. alatt 
az OTP-vel szemben!
Várjuk a kedves Vásárlókat!

NAGY VÁLASZTÉK - OLCSÓ ÁRAK

FARMERVÁSÁR CSÖKKENTETT ÁRON!

Férfi márkás farmer 1100-1350,- Ft 
Férfi farmer ing 1020,- Ft
Női farmer alj 760-860,- Ft

Budai-Fantázia KFT
Aszód, Kossuth L. u.10,

Az Ipari Műszergyár Sokszorosí

tója vállalja közületek és ma

gánszemélyek részére:

- nyomtatványok készítését, ügy

viteli nyomtatványok, g y árt

mányismertetők, plakátok, név

kártyák, meghívók, oklevelek

- fénymásolatok készítését (ok

iratokról, könyvekről és pa

uszról) .

ÉRDEKLŐDNI LEHET:

T e l e f o n o n : Aszód 60,

303-as melléken 

S z e m é l y e s e n : Aszód,

Hatvani, út 1 . sz. 

(Fényképész üzlet)

HÍREK A KÁBEL TV-RÖL

Megnyugtatásul közöljük előfizetőinkkel 
és az igénylőkkel, hogy a látszat elle
nére a hálózat fejlesztése napirenden 
van.
Türelmet és befizetéseket kérünk.

Stúdió vezető

H irdessen az t4sz.6í>í
Feladó cím:
ASZÓD MŰVELŐDÉSI HÁZ

- ben!


