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'tfzép karácsonyt, békés új évet mindenkinek!
Hosszú ünnep lesz az idei karácsony! 
Advent 4. vasárnapját követi hétfőn 
Szenteste, majd karácsony kettős ün

nepnapja. Sok-sok szép lelki ajándék 
mellett az ünnep végét várd sóhajok 
jelzik, hogy az ünnepekkel lehetőséget 
kaptunk, de ezzel nem mindig élünk 

hasznosan.

Az Aszódon élő evangélikusok és római 
katolikusok vezetői nevében köszöntőm 
az Olvasót karácsony áldásait kérve és 
kívánva.

Jó hírrel kopogtatunk az otthonok aj

taján, hogy elmondjuk: Megváltónk szü
letett, aki a JÉZUS nevet viseli, azaz 
Szabadító! Csodálkozva olvassuk egy 
öreg ember prófétai szavait, melyek a 
mi nemzedékünk életében is aktuálisak: 
"Ez sokak elesésére és felemelésére 

rendeltetett és jelül, melynek ellene 
mondanak, hogy nyilvánvalóvá legyen 

sok szív gondolata" (Lk.2,34-35).
S milyen igaza lett Simeonnak! - De 
gondoljunk a napkeleti bölcsekre is, 

akik a gyermek Jézusban - hitben - 
látták azt, aki erősebb, nagyobb, aki
ről így szólt a prófécia: Csodálatos 
Tanácsos, Erős Isten, Békesség Feje

delme (Ézs.9,5).

Csodálkoznunk kellene azonban azon is, 
hogy ennek ellenére mennyi ember szíve 
van tele félelemmel, bizonytalanság
gal, naivitással, tehetetlenséggel, 
kétségbeesett kérdések halmazával! S 
mennyiben oka ennek a tájékozatlanság? 
Hová megyünk a kérdésekkel? Hol keres

A  T A R T A L O M B Ó L :

Önkormányzati hírek 2

Mindenkit vár

az Aszódiak Baráti Köre 3

Múltról a mának 3

A hagyaték 4

Egyházi hírek 4

Katalin bál 1990 5

Olvasóink írják 5

II. Sápi Ferenc

teremlabdarúgó torna 6

Hírek, események, gondolatok 7 

Közlemények, információk 7

sük a választ? Ott, ahol a megkérde
zettek is félnek, tanácstalanok, tájé
kozatlanok? Vagy bezárkózunk a félel
mekkel, bizonytalanságokkal? Megol

dás, ha nem megyünk ki az utcára? Be- 
1etemetkezhetünk az elfoglaltságokba? 

Ezekkel próbálkozva, küszködve, egyre 
kevesebb az időnk egymásra, a gyerme
kekre, lelki dolgainkra! Pedig van vá

lasz a kérdésekre! Van orvosság a fé
lelmekre, bizonytalanságokra! Pótolni 

lehet a tudatlanságot, az ebből fakadd 
tájékozatlanságot és a kétségbeesést 
fel lehet oldani!

A válasz a KARÁCSONY! Oda kell figyel

nünk Jézusra! El kell mennünk Jézus
hoz! A választ Nála kell keresnünk! - 
De keresnünk kell, mert a válasz nem 
hullik az ölünkbe. Ne várjunk olyan 
csodát, hogy egyszer csak megvilágoso
dik minden... Ott, ahol eddig hiába 

kerestük a választ, ott ilyen csoda 

nem történhet velünk! JÉZUS MEGSZÜLE

TETT! így Jézusban van a válasz! Ott 
kell keresni. Vele kell a kapcsolatot 

felvenni! - Ez a HIT! Ebben lehet - 
érdemes - gyermekeket világra hozni, 
felnevelni, mert Jézussal nem idegbe
teg, érzéketlen, neveletlen, durva, 
kötekedő, lármás, "okos" gyerekeket 
nevelünk, hanem példás életű, tiszte
letben élő, szorgalmas, nyílt szívO 
holnapért fáradozunk!

Ilyen értelemben CSALÁDI ÜNNEP a ka
rácsony! De talán helyesebb, ha az 
OTTHONOK ÜNNEPÉT összefüggésben tudjuk 
a GYÜLEKEZETÜNK ÜNNEPÉVEL, hiszen ta

pasztalati tény, ahol a karácsony gyü
lekezeti ünnep, ott a karácsony a csa
lád, az otthon ünnepévé is válik! De 
külön elképzelhetetlen! Ahogyan a fa 
nem vas, úgy a fából készült karikát 
akárhogyan álcázza - valaki, akkor sem 
lesz az vaskarika! így van a kará
csonnyal is. Sok elmúlt karácsony el

szalasztott lehetősége egyszer össze
csap a fejünk felett!

Karácsony újra JÉZUSHOZ HÍV! - Hívja 

azt is, aki valamikor tudott gyermeki
en örülni a karácsonynak, de elsiváro- 
dott ez a Jézus feletti öröme, majd 
elracionalizálódott, végül elmateria
lizálódott! Bnberi tartásunkért, tisz
tább gondolkodásunkért, erkölcsünkért 
kapjuk újra a karácsonyi felhívást: 
"öregek, ifjak, jöjjetek...". Jöjje
tek, hogy gyülekezetként csodálkozzunk 

együtt Isten nagy csodáján: együtt 

vagyunk, mint egy család, Isten csa
ládja, ahol megbékélt, megnyugodott, 

felszabadult, megvilágosodott ember

ként, házastársként, családként érez

hetjük a lelki összetartozást és biz
tonságot "Isten megnyílt ege alatt".

Legyen ez a NÉHÁNY SOR a karácsonyi 
harangszóban egy kondulás. Nyitott 
templomajtók várnak... karácsony jó 
hírével, az evangéliummal - sok-sok 

alkalommal, értékes időtöltéssel, va
lódi Unneptartással... a jövő évi ál
dás Ígéretével. így kívánunk minden 
aszódi családnak szép Karácsonyt és 
boldog, békés új évet.

Detre János

Minden Kedves Olvasónknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
$
ff* .
jg és eredményekben, sikerekben gazdag békés, boldog
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Aszód nagyközség Önkormányzati képviselőtestülete november 
27-i Ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta meg:

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

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

3. Az állami tulajdonban lévő területek (garázsépítés cél

jára) bérleti szerződés Ugye.

4. A Podmaniczky kastély levéltári bérleti dija.

A tárgyalt napirendekkel kapcsolatban az alábbi határozatok 

születtek:

42/1990. sz. OKT. határozat

1. Az önkormányzati Képviselőtestület a Szociális Foglal

koztató helyzetéről szóló jelentést - az elhangzott kie
gészítésekkel együtt - elfogadja.

2. Az Önkormányzati Képviselőtestület a foglalkoztató 1990. 
évi veszteségét finanszírozza.

3. Felhívja a foglalkoztató vezetőjének figyelmét, hogy az 
1991. évi vesztesége nem lépheti túl a 150.000,- Ft-ot.

4. Az önkormányzati Képviselőtestület felhatalmazza a Pénz
ügyi Ellenőrző Bizottságot, hogy a foglalkoztató működé
sét havonta ellenőrizze, s amennyiben a foglalkoztató 

időarányos veszteségét eléri, vagy túlhaladja, adjon je
lentést a Képviselőtestületnek.

5. Az Önkormányzati Képviselőtestület utasítja a foglalkoz
tató vezetőjét a nyereséges vállalkozási tevékenység 
megszervezésére és annak beindítására.

4/1990. sz. ÖKT határozat
AzönkormányzatiKépviselőtestület az állami tulajdonban 

lévő területek helyzetéről szóló jelentést elfogadja. Uta

sítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a garázsépítés céljára 
átadott állami területek bérleti díját - garázsonként - 
1991. január 1-től 100,- Ft + ÁFA/hóban állapítsa meg, a

közterület használatáról szóló tanácsrendelet módosítása 

alapján.
Az önkormányzati rendelet tervezetének elkészítési határ

ideje: 1990. december 4.
Felelős: V.B. titkár

44/1990. sz. ÖKT határozat
Az Önkormányzati Képviselőtestület a Podmaniczky kastélyban 
lévő Pest megyei Levéltár kihelyezett fiókja részére 1 mil
lió Ft + ÁFA bérleti díj fizetését állapítja meg 1991- ja

nuár 1-től.
Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a bérleti szerződés meg

kötésére.

Az Aszódi Önkormányzati Képviselőtestület 1990. december 
7-i rendkívüli ülésén Kissné Kulybus Gizellát választotta 

jegyzővé.

TÁJÉKOZTATÓ
az ASZÓDI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET 

1990. december 11—i üléséről-

A Képviselőtestület meghallgatta Dr. Asztalos Istvánnak - a 
megyei önkormányzati képviselőtestület tagjának - tájékoz
tatóját az "EXPO VIDÉKEN" alapítvány-tervezetről, amelynek 

a célját úgy lehetne röviden megfogalmazni, hogy a vidék is 
vegye ki részét a Világkiállítás megrendezésében és haszná

ban.
A továbbiakban a társközségekkel való vagyonmegosztás ter
vezetét ismertette Szolnoki Ferencné pénzügyi csoportveze
tő. Ennek lényege az, hogy lehetőleg ne székeken osztoz
zunk, de a pénzbeli térítést Aszód csak akkor tudja vállal
ni, ha fedezete lesz.

A képviselőtestületi ülés leglényegesebb napirendi pontja a 

nagyközség 1991. évi költségvetési tervezetének tárgyalása 

volt. E megbeszélést két intézményvezetői értekezlet előzte 
meg. Nem titok az, hogy kiadásainkra nincs meg a teljes fe
dezet. A testület e tárgybani döntése az volt, hogy a taka
rékossági intézkedések nem akadályozhatják az intézmények 
munkáját, működni kell az iskolának, óvodának, bölcsődének.

Nagy Géza, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság vezetője a be

vételek növelésének prioritását hangsúlyozta.

A polgármester 21 órakor - csütörtökig - szünetet rendelt

Mindenkit vár az Aszódiak Baráti Köre
Az Aszódiak Baráti Köre december első hetében tartotta so
ros összejövetelét a Művelődési Házban. A beszélgetésre ér

kezőket kellemes meglepetés fogadta: nyoma sem volt az ér
tekezleteket jellemző hivatalosságnak. Az összejövetelre 

érkezők fehér asztalok mellett foglalhattak helyet, s az 

asztalokról nem hiányzott a beszélgetés merevségét oldó 
étel-ital sem. Természetesen nem kell valami különösen nagy 
traktára gondolni, s arra sem, hogy Aszód barátai a köz 
pénzéből "dáridóztak". A fogyasztásért, - becsületkassza 
tartozott az asztalokhoz - mindenki saját pénztárcájából 
fizetett.
Az így előkészített összejövetel valóban barátivá sikerült, 
amit talán az igazol leginkább, hogy a különböző pártokhoz 
tartozó, más és más politikai elkötelezettséggel bíró sze
mélyek nem arról beszéltek, ami őket szétválasztja, hanem 

arról, ami tevékenységükben közös, és ez nem más, mint az 
Aszódért, vagyis a lakóhelyért érzett felelősség. Vala
mennyien egyek voltak abban, hogy közös munkával, akarás
sal, a feladatok okos és célszerű meghatározásával és azok 
végrehajtásával biztosíthatják csak a település fejlődését.

Bagyin József polgármester és a képviselőtestület megjelent 

tagjai igazán sok hasznosíthatő ötletet, javaslatot hallot
tak, amikor szó esett a megüresedett szovjet laktanyáról, 
illetve annak felhasználásáról, a költségvetés gondjairól, 
a lakásgazdálkodásról, az Ipari Műszergyár helyzetéről és 

sok más egyébről.

Természetesen minden terv eredményes végrehajtását meghatá
rozza, hogyan sikerül az önkormányzati testületben a kor
mánypárti, az ellenzéki és a függetlenek együttműködése, 

mégpedig a helyi érdekek alapján, ügy tűnt ezen a barátsá
got, emberi tisztességet mutató összejövetelen, hogy Aszó

don nincs, és - remélhetően - nem is lesz gond ezzel az

együttmunkálkodással. Volt ennek a délutánnak egy ünnepi 
pillanata, amikor Bagyin József polgármester köszöntötte 
Dr. Asztalos István múzeumigazgatót, akit a megyei önkor
mányzati testület tagjává választottak.

Dinnyés László művelődésiház-igazgató elmondta, hogy a Ba

ráti Kör legközelebbi összejövetelét december 28-án 17 óra
kor rendezik meg, s a beszélgetésre, a közös gondolkodásra 
minden Aszódért felelősséget érző állampolgárt szeretettel 

hívnak és várnak. Úgy tervezik, hogy december 28-án kísér
letet tesznek annak megfogalmazására: "mit vár a lakosság 
az önkormányzattól 1991-ben?" Igaz, a lehetőségek kor- 
zottak, de a szegényesebb anyagi feltételeket tágíthatják, 
gazdagíthatják az okos ötletek.

MEGHÍVÓ

Aszód Baráti Köre ez évi utolsó összejövetelét ^

&

1990. december 20-án pénteken 17.00 órától <g>

tartja a Művelődési Házban. pL

A fehér asztal melletti találkozóra szeretettel várunk 

v* minden aszódi polgárt.

Vezetőség í p
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MÚLTRÓL A MÁNAK
A Múzeumi Füzetek 32. számaként látott napvilágot Kalicz 
Nándor Kőkori falu Aszódon c. könyve. A szerző a könyv be
vezetőjét igy kezdte: "Amíg Aszód fölött a Papi földeknek 
nevezett helyen Asztalos István, az aszódi Petőfi Múzeum 
megalapítója és jelenleg is igazgatója 1959-ben meg nem ta

lálta a nagyszerű későneolitikus (késő újkőkor) lelőhelyet, 
a kutatók egy része még abban is kételkedett, hogy a len- 
gyeli kultúra egyáltalán elterjedt-e a Dunántúl északi ré
szén, nemhogy még a Dunától keletre is." A felfedezés tehát 
szenzációnak .számított, ám mindez az alapos régészeti fel
tárással vált igazi értékké, mert csak ezt követően le
hetett reprodukálni a négyezer évvel ezelőtt itt élt nép
csoport mindennapi életét, gadasági-társadalmi-kulturális 
viszonyait, a kortárs kultúrákkal való összefüggéseit.

A régészeti kutatást 1960-1962 között nyolc alkalommal vé

gezték el a kutatók Kalicz Nándor vezetésével. Hatalmas em
lékanyag került a felszínre, amelyeket restaurálva az aszó
di múzeumban őriznek. A munkálatok során feltártak 230 
sírt, több lakóház (inkább lakőkunyhő) összedőlt maradvá
nyát, számos hulladékgödröt, amiből töméntelen mennyiségű 
szí 1 1 ‘ített és vadállatok csontmaradványa (a lakomák marad
ványai), valamint összetört agyagedény, csont- és kőszer
szám került elő. A sírok mellékleteként ép és piros, fehér 
festékkel díszített, szépen megmunkált, különféle formájú 

agyagedényt, kőbaltát, márványbuzogányt, tengeri kagylókból 
készített kar- és lábperecet, függőket, nagy mennyiségű 
gyöngyöt találtak a kutatók.

A feltárt jelenségek, lakóépületek, sírok és a leletek 

alapján reprodukálni lehetett e kőkori népnek az életét. Az 

itt lakók földművelései és állattenyésztéssel foglalkoztak, 
de űzték még az ősi élelemszerzést, a vadászatot, a halá
szatot, a gyűjtögetést is. Kezdetleges szövőszéken már 
szőttek, értettek a kézzel formázott és kemencében kiége

tett agyagedény készítéséhez, csontból, kőből, fából harci

eszközöket és különféle szerszámokat állítottak elő. Élénk 

kereskedelmet folytattak a kortárs kultúrák népeivel. A 
nagykiterjedésű település két fontos kereskedelmi út ke
reszteződésében helyezkedett el. Erre vezetett a keletről 
nyugatra az ún. "obszidián út", amelyen a fontos kő-nyers

anyagot szállították. Továbbá erre haladt a délről északra, 
a meleg tengerek ékszerként tisztelt nyersanyagát szállító 
útvonal, a "Spondylus-kagyló út".

A lakosok nagycsaládokban éltek, földbe vájt lakóházaikban 
tartották a háziállatokat is. A halál számukra nem jelen
tette az élet végét, hittek a túlvilági létezésben, ezért a 
halottakat a lakóháza közelében temették el. Az alvást utá
nozva, kissé zsugorított helyzetben, jobb oldalára fektet
ték a megholtat, sírgödrébe kedvelt szerszámait, fegyvere
it, ékszereit tették és agyagedényekbe élelmet. Elképzelé
sük szerint az istenség nőalakú lehetett, mivel a nő az 
élet megújulásának a záloga, a termékenység kifejezője. A 
vallási szertartásoknál használt eszközeik művészi kivitele 

fejlett kultúrájuk élő bizonyítékai, közülük kiemelkedik az 
Európában egyedülálló, piros festékkel díszített agyagszo
bor, melynek alsó része emberlábat (földi élet), felső ré
sze madáralakot (túlvilági élet) formáz, ábrázol.

Az aszódi dombtetőn a "lengyeli kultúra" népr kb. 400 éven 
át virágzott, egy adott időben 3-400 lakos is élt itt, en
nek alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy 4000 évvel ezelőtt 
itt egy kőkori metropolis állott.

E világhírű régészeti lelőhely emlékanyagát az aszódi Pető
fi Múzeumban tekinthetjük meg. A feltárásról készült tudo
mányos feldolgozást a már ismertetett könyvben találjuk 

meg. A pontos adatok: Kalicz Nándor: Kőkori falu Aszódon. 

Aszód, 1985. Múzeumi Füzetek 32. sz. (szerk. Asztalos Ist
ván) Ára: 115,- Ft. Kapható a múzeumban.

A.I.
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A hagyaték
Hát igen... elmentek. Csöndben, zeneszó nélkül mentek, egy 
bukott ideológia egykori büszke élharcosaiként. Nem volt 
dísz(gyász)beszéd, virágok stb. Egyszerűen csak elmentek.

Ha igazán őszinték akarunk lenni, nem viselkedtek megszálló 

hadseregként. A betonfalak mögül kihallatszó menetdalok és 
az időnként feldübörgő, füstöt okádd teherautók tanúsítot
ták, hogy itt vannak. Bár néhányan ismerték a laktanyát, a 
többség a mai napig sem tudja, mi van - illetve mi volt - 
a falakon belül. Nekem, mint az aszódi önkormányzati tes

tület tagjának, lehetőségem volt közelebbről is megismer
kedni a "benti" világgal, s talán nem érdektelen mások szá
mára sem, milyen benyomásokat szereztem az egyórás sétán. 
(Természetesen a saját véleményemről van szó.)

Első látásra semmi furcsát nem lehet tapasztalni. Mintha 
minden rendben lenne... De miután jobban szétnézünk, elő
bújnak a részietek. Az első, ami feltűnik, az a furcsa épí
tési stílus, amelyben a házak, épületek készültek. Az egy
kori kőműves téglát téglára rakott, párhuzamosan egymásra 
téve őket. Az biztos, hogy látványnak nagyon szép, de bár 
nem vagyok e téren szakember, nem tudom, hogy az épületeket 
mi tartja össze. Ennek megfelelően néhány helyen megreped
tek a falak, ujjnyi rések keletkeztek. A szabadban haladva 

jelzőcölöpök mutatják, hol van fedetlen akna (vízakna), mi
vel a fedéllemezeket leszedték, eladták. Mindet. A kande

lábereket tőben lángvágóval elvágták, eladták. Ugyancsak 
hiányoznak a korlátok, a módszer a nyomokból ítélve, ugyanaz 
lel ex tt, mint a lámpáknál. Gondolom, ezeket is eladták. 

Természetesen az egyik legfontosabb látnivaló a lakóépüle
tek. Ismerve a község lakáshelyzetét, ez többeket éyint. 

Egy-, két-, háromszobás lakások, bár a háromszobás mérete 
egy hazai másfélszobás lakásénak felelne meg. Az építők 
bajban lehetettek az olyan alapfogalmakkal, mint vízszin
tes, függőleges, párhuzamos, merőleges stb., mert egy há

rom méteres falat például 20 cm tart össze. Az ajtók, abla
kok nem illeszkednek, a réseket nemes egyszerűséggel szi

vaccsal tömték be. A villamos hálózat teljes cserére szo
rul, de a vízvezetékrendszer sem használható így, mert 
ahogy hallottuk, bárhol a laktanyában csőtörés van, akkor 
az egész rendszert le kell zárni, szakaszolni ugyanis nem 
lehet. A lakásokban éléskamra nincs, és a kis terület miatt 

szerintem nem is lehet. A felső szint majdnem mindenütt be
ázik, a födémeket ki kell cserélni. Egyetlen pozitívum a 

fűtés: gőzfűtés a laktanya hőközpontjából. És ez - állító
lag - használható... Mindezért a szovjet kormány lakáson-

O G O O G O O O O O O O O O O O O O O O O C O O O O O G O í
E G Y H Á Z I  H Í R E K

EZÜSTMISE ASZÓDON
December 2-án a kemény hideggel ránk köszöntő, de a szál
lingózó hópelyhek által mégis barátságos vasárnap reggelen 
meleg családias ünnepre jöttek össze a hívek az aszódi ka
tolikus templomban. Dr. Tomka Ferenc káposztásmegyeri plé
bános a 8 órai szentmise keretében mutatta be ezüstiniséjét.

Jubiláló paptestvérünket 1965-ben szentelték pappá. Az 
aszódi templom oltáránál mutatta be első szentmiséjét is. 
Családjának tagjai 1980-ig itt éltek közöttünk. Édesanyja 

látta el hosszú éveken át a templom kántori szolgálatát., A 
kápláni évek után 2 évig Rómában tanult, majd 16 évig volt 

az Egri Hittudománíi Főiskola vallásszociológia és lelki- 
pásztorkodástan tanára. Másfél éve a negyvenezres káposz
tásmegyeri lakótelep plébánosa azzal a feladattal, hogy 
templomot építsen. Több könyve és több, mint száz publiká

ciója jelent meg nyomtatásban. Főmunkatársa az Országos 
Lelkipásztori Intézetnek, és a Pázmány Péter Hittudománi 

Égetem magántanára.

Priii .ációjában az adventi várakozás fontoságát emelte ki. 

Ez a karácsonyt megelőző időszak el kell, hogy vezessen 
minket az Istennel való találkozás élményére. Ide úgy' jut
hatok el, ha fel tudom fedezni Jézus arcát minden embertár
samban. Vele találkozhatom a fájdalmakban, sötétségekben és 
a keresztekben is.

Majd befejezésül jelenlegi feladatairól beszélt.

A hívek nevében Mészáros István egyházközségi elnök és Tol- 
mácsi Miklós egyházközségi gondnok köszöntötték a jubiláló 

ezüstmisés káposztásmegyeri plébánost.
Dr. Huszka Mihály 

plébános

ként csupán 1 millió 300 ezer (!) forintot kér a Magyar Ál

lamól, a Magyar Állam meg természetesen az önkormányzattól, 
őszintén szólva én akkor is meggondolnám a vásárlást, ha 
ingyen odaadnák. Hiszen a lakhatóvá tétele is nagyon magas 
összegbe kerülne, hát még ha otthon akarjuk magunkat érezni 

benne! Ennyit a lakásokról...

A laktanya talán legértékesebb része a hőközpont, ami majd
nem teljesen épen ránk maradt. (Az utolsó pillanatban sike

rült megakadályozni a leszerelését.)

A volt telephelyen a benzinkút épületének csak a csupasz 
váza maradt meg, mert az nem mozdítható. A garázsajtók min
denütt hiányoznak - hatalmas táblalemezek, kb. 30 db. - 
gondolom, az élelmesebb környékbeli kisiparosok raktáraiban 

még megtalálható némelyik.

A séta végén olyan érzés fogott el, mintha már hallottam 
volna ilyesmiről. Aztán eszembe jutott: történelemből ta
nultam, hogy a sötét középkorban, amikor a hódító hadak el
foglaltak egy várost vagy egy várat, a harcosok a győzelem 
után kaptak néhány szabad órát, ilyenkor szabad préda volt 
az egész város. (Mondhatni szabad a rablás...) A különbség 

most csak annyi, hogy nem a győzelem után kaptak néhány 
órát.

December 31-ig el kell dönteni, mi legyen a további sorsa a 
kerítésen belüli területnek. Az ára - az oroszok szerint - 
kb. bruttó 170 millió kemény magyar forint. Amennyiben az 

önkormányzatnak nem sikerül felkutatni vállalkozókat, a 

Honvédelmi Minisztérium dönti el a továbbiakat. Annyit már 
megtudtunk, hogy a Gödöllőről kitelepülő polgárvédelem már 

benyújtotta az igényét, polgárvédelmi raktárát akarnak lé
tesíteni Aszódon. Tehát nem vegyvédelmi raktárát... S bár 
egyik igen tisztelt képviselőtársam kész volt akár szemé
lyes garanciát is vállalni ez ügyben, engedtessék meg ne
kem, hogy kételkedjek. Tudunk jónéhány olyan példát, amikor 
mást ígértek és mást tettek. Elég csak azt megemlíteni, 
hogy amikor a veszélyeshulladék-telep létesült, csak.és ki
zárólag Pest megyei hulladékot szándékoztak idehozni. Ma 
már nemcsak Pest megyei hulladék kerül ide...

Azt megígérhetem, minden tőlem telhetőt megteszek, hogy 
polgárvédelem ne kerüljön Aszódra. Csak remélni lehet, hogy 
a helyi önkormányzat feje felett helyettünk (már) nem dönt

hetnek helyi ügyekben. A cél az, hogy a községek számára a 
lehető legelőnyösebben hasznosítsuk ezt a rosszemlékű épít
ményt !

így legyen... Kovács Tamás

Ezekben a napokban sokan kérdezik egymástól: Mit fogsz csi
nálni az ünnepek alatt? Hol töltőd a karácsonyt?
Vannak, akik csak magukra gondolnak, mások csak szűk csalá
di körükre, de gondolunk-e igazán Jézus Krisztusra? őt ün
nepel jük-e? Tudjuk-e őt adni egymásnak, szavainkban, szere- 

tetünkben?
Sokan még karácsonykor sem mennek el Isten házába. Csak ro
koni és baráti körben szórakoznak, esznek, isznak.
Mi fogunk csinálni? Menjünk el az Őr házába! Imádkozzunk! 
Hódoljunk Jézus előtt! Adjunk hálát a Megváltóért, a Szaba
dítóért, a Megtartóért!
Szerezzünk örömet!
Ne csak szeretteinknek, hanem egy-egy özvegynek, árvának, 

betegnek. Ezzel Jézusnak szerzünk örömet.
Ha így ünnepelünk, boldog öröm tölti el szivünket, és vá

gyakozó szívvel mondjuk: Urunk, jövel! Az aszódi Baptista 

Imaház helye: Aszód, Petőfi út 47.
Istentiszteletek időpontja: vasárnap 10 óra és 16 óra.

C

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Kovács Ferencné

A RÓMAI KAT0IJKUS TEMPLOM ÁLLANDÓ ISTI5NTIS2TELETEÜ:

Hétfő, kedd, szerda, péntek: 

Csütörtök:

Vasárnap:

Szombat:

Helye: Fiúnevelő Intézet

18.00 éra

7.00 óra

8.00 és 18.00 óra

18.00 óra.

December 24-én: karácsonyi szentmise.
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HÉTFŐ;

Német nyelvtanfolyam 

Vezeti: Pardi Lászlóié

CSÜTÖRTÖK:

Angol nyelvtanfolyam 

Vezeti:

Prof. Krompaczki Kraml Katalin

SZOMBAT;

Vendéglátóipari üzletvezetői 

tanfolyam

Vezeti: Váci KITV oktatói

KEOD:

Szabás-varrás tanfolyam 

Vezeti: Tótpál József

SZERDA:

Csiribiri játszóház

(1-3 éves gyerekek részére)

Vezeti: Kovácsné Németh Judit

VASÁRNAP: 

Zenekari próba

Német nyelvtanfolyam 

Vezeti: Pardi Lászlóné

Kereplő népzenei csoport 

Vezeti: Rónai Lajos

Cserkész összejövetel 

Vezeti: Hőnigné Zádor Éva, 

Tótpál Tamás 

□ □ □ □ □ □ □ □

I. az. Általános Iskola

Nyugdíjas klub 

Vezeti: Eötvös Károly

PÉNTEK:

Szakács tanfolyam 

Vezeti: Váci KITV oktatói

Cserkész összejövetel 

Vezeti: Kustra Lászlóné

□ □ □ □ □ □ □ □

Művelődési Házon k ívü li foglalkozáso

A PETŐFI M Ú Z E U M  újdonsága: 

Vára(o)sképek I-III.

Irodalmi szakkör

Vezeti: Duzs Márta

Gyógytorna

Vezeti: Pehák Dóra

II. sz. Általános Tskola

Barkáos szakkör

Vezeti: Maok István

Gyermektánc

Vezeti: Tóth Gézáné

Női torna

Vezeti: Dr. Révész Sándorné

Magyarország XVII. századbei: 
jelentősebb várairól készül' 
metszetek reprodukciói. Három- 
csomagos kiszerelés, csomagon
ként hat reprodukcióval.
B von PUrckenstein eredeti m e t 

szeteinek felhasználásával ké
szítette Franz Fazekas, beveze
tővel és ismertetővel D r . Aszta

los István látta el. Megjelent í 
Faze Kiadó gondozásában Néme t o r 
szágban .

Csomagonkénti egységár:
840,- Ft.

Aszód látképe 1851-hől

Megjelent a Faze Kiadó g o n d o z á 

sában, szintén egyedi 

t e c h n i k á v a l .

A reprodukció ára: 98,

nyomda

Ft.

□ □ □ □ □ □ □ □

szakkörök

J A N U Á R I  R E N D E Z V É N Y E K :

Január 18-án 18.00 órától:

Az ÖJ TÜKÖR KLUB régi tagságának 

összejövetele 

Január 25-én 17.00 órától:

Aszód Baráti Körének találkozója

Az Aszódi Községi Könyvtár 
nyitvatartási reixMe:

Hétfő: - 13-18 óráig
Kedd: 9-12 13-18 óráig
Szerda: - _
Csütörtök: 9-12 13-18 óráig
Péntek: 9-12 —

Szombat: 9-12 -

Lakótelepi könyvtár:

hétfő, csütörtök 14-18 óráig. 
Beiratkozási dijak:

gyerekeknek: 10,- Ft, 

felnőtteknek: 20,- Ft.
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Kulturális hívogató

VECSEY KÁROLY 
HELYŐRSÉGI KLUB

A SZ Ó D

Töltse szabadidejét nálunk!

NON-STOP MŰHOLDAS ÉS VIOEOPROGRAMOK

KÁRTYA, BILIÁRD, SAKK KÖLCSÖNZÉS

TEKEPÁLYA HASZNÁLAT

CSALÁDI RENDEZVÉNYEKRE, BANKETTEKRE 
TERMET, ZENEKART,

VIDEÓ- ÉS FOTÚFELVÉTELEK KÉSZÍTÉSÉT 
BIZTOSÍTJUK.

LEGYEN ÖN IS A VENDÉGÜNK!

k lu b o k , kö rök  p r o g r a m já b ó l

H é t fő :  Hónap e ls ő  h é t f ő je :

Nyugállományúak klubja

14.00 Sportdélután

16.00 Ulti klub

Kedd: 16.00 Sakk-kör

16.30 Gyors- és gépíró.tanfolyam

Szerda:

16.00 Teke klub

17.00 HEK színpad 

19-00 Önismereti kör

Csütörtök:

14.00 Sportdélután

18.00 Zenekari próba

Péntek:

16.00 Gyermekprogram: 

LUTRA-matrica csere és vásár

F E L H Í V Á S !

Gazda tanfolyam indul 1991. januárjá

ban, gazdálkodók, leendő vállalkozók 

és kiskerttulajdonosok részére.

Témák: növénytermesztés, állattenyész

tés, farmergazdálkodás. A"tanfolyam 30 

órás, tandíja: 3.000,- Ft.

Jelentkezés: személyesen a Helyőrségi 

Klubban.
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VÉCSEY KÁROLY HELYŐRSÉGI KLUB JANUÁRI PROGRAMJÁBÓL 
Január 12, 16.00 órától:

Aszódi Horgász Egyesület Újdonságként

közgyűlése és bálja minden pénteken 18.00 órától:

ZENÉS PÉNTEK ESTE 

A zongoránál: Hóka László

Móra Lisa klub

Január 17. 17.30 órától:

AZ ASZÓDI SZAKORVOSI RENDELÓINTÉZEr 
HÉTVÍXJI KÖZPONTI ÜGYELETE:

Minden hétvégén szombat reggel 8.00 órától 
hétfő reggel 7.00 óráig.
Helye: SZTK körzeti orvosi szoba

Minden szombat délelőtt gyermekgyógyászati és
fogászati műszak működik a rendelőintézetben.

ÜNHEPI ÜGYELET:

December 22. hétfői munkanap szerinti rendelés
December 23- ügyelet
December 24. ügyelet
December 25. ügyelet

December 26. ügyelet

December 27. csütörtöki munkanap
December 28. pénteki munkanap

December 29- hétfői munkanap szerinti rendelés
December 30. ügyelet

December 31. ügyelet
Január 1. ügyelet

Gyermekgyógyászati ügyelet:

December 24.
December 30.

Fogászati ügyelet:

December 24.

A GYÓGYSZERTÁR ÜNNEPI MYTTVATARTÁSA:

December 22. 

December 23. 
December 24. 

December 25. 
December 26. 
December 27. 
December 28. 
.December 29. 
December 30. 

December 31. 
Január 1.

8.00- 18.00 óráig nyitva 
z á r v a
z á r v a
z á r v a

z á r v a
8.00- 18.00 óráig nyitva
8.00- 16.00 óráig nyitva
8.00- 18.00 óráig nyitva 

z á r v a

z á r v a
z á r v a

Gyógyszertári ügyeletet a Gödöllői Gyógyszertár 
tart, sürgős esetekben gyógyszert a központi or
vosi ügyeletén lehet kapni.
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AZ EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET 
istentiszteleti rendje:

December 23. - Advent 4. vasárnapján 10 órakor istentiszte
let lesz. 15 órakor tartjuk a gyerekek és az 
ifjúság karácsonyi délutánját.

December 24. - Szenteste 17 órakor istentisztelet lesz.

tentisztelet, utána úrvacsoraosztás. 15 óra
kor istentisztelet a gyülekezeti teremben.

December 26. - Karácsony második napján 10 és 15 órakor is
tentisztelet lesz.

December 30. - Vasárnap 10 és 15 órakor istentisztelet. 

December 31. - Öév este 5 órakor hálaadó istentisztelet.

December 25. - Karácsony elsó napján 10 órakor ünnepi is- Január 1-én - 10 és 15 órakor istentisztelet.

Katalin bál 1990
Ne 'er.oer 24-én életem első Katalin bálján vettem részt a 

Kollégiumban. Sokat hallottam már ezekről a bálokról, ame
lyeket korábban a Gimnáziumban tartottak. Nagyon kiváncsi 
voltam, milyen lehet, mert a hallottak alapján csak azt 
gondolhattam: biztos nagyon jó lesz.
Mivel összehasonlítási alapom nem volt, így utólag az a vé
leményem: valóban nagyszerű volt. Nagyon tetszett a szerve
zés, a sokféle változatos, színes program.
A díszteremben kezdődött a rendezvény a bálkirálynő és a 
bálkirály megválasztásával, felöltöztetésével és a Katali
nok ünnepélyes köszöntésével. Nekem külön tetszett, hogy 

nemcsak a tanárokat, hanem a diák Katalinokat is megajándé

kozták egy-egy csokor virággal. Szép volt a nyitótánc is.

Ezután következett az ide-oda száguldás. Azt sem tudtuk, 
hova rohanjunk, hogy sémáról ne maradjunk le. Nagy tet
szést keltett a Móra Lisa együttes - főleg a fiúk körében. 
A diszkóban - ami az ebédlőben volt - nagy volt a tolongás, 
de ez érthető: a diszkóról senki nem akart lemaradni. Az 
első szám elhangzása előtt egy gödöllői irodalmi színpad 
előadását láthattuk. Humoros politikai műsoruk nagy sikert 
aratott. Nagyon vártuk a PA-DÖ-Dö együttes fellépést, de 

sajnos, nem jöttek el.
Ennek ellenére nagyon jól éreztük magunkat. Cikáztunk ide- 
oda, egyik helyről a másikra. A szalonzenekar jól játszott 
a díszteremben, táncoltak is a párok, de őszintén szólva a 
diszkónak nagyobb sikere volt. Sajnáljuk azért, hogy elma
radt a táncverseny, a vetélkedő, és nem volt játékbarlang 

sem. Ennek ellenére nem unatkoztunk. Jól éreztük [ragunkat, 

hamar elszaladt az idő.

Kívánom mindenkinek, hogy még sok ilyen Katalin bál legyen.

Tukora Veronika 
Petőfi Sándor Gimnázium 

1.c osztály

❖  ❖ ❖

Ezúton is megköszöni az iskola igazgatósága és tanulóifjú

sága mindazoknak az intézményeknek és magánszemélyeknek a 

segítségét, akik valamilyen formában - anyagilag vagy er

kölcsileg - hozzájárultak Katalin-báli rendezvényünk sike

réhez. Szeretnénk név szerint is megemlíteni őket:

MH Helyőrségi Művelődési Központ 

Sport klub 

Művelődési Ház 

Budai Fantázia Kft.

Juhász József önálló zöldség-kiskereskedő 

Barlai Gyula kiskereskedő 

Jermi István kiskereskedő 

Székfi László kiskereskedő

Segítségüket megköszönjük, és boldog, békés ünnepeket kívá

nunk valamennyiüknek.

a Rendezőség nevében: 

Klausmann Ferencné 

a kollégium igazgatója

OLVASÓINK ÍRJÁK
HOL ÉR VÉGET ASZÓDON A KOSSUTH LAJOS UTCA?

(Fő utca, "emeletes utcák Aszódon!")

Nos, aki azt gondolja, hogy az utolsó házszámnál, az nagyon 
téved. Ez csak elméletileg van így! Gyakorlatilag a Művelő
dési Ház bejárati kapujában van a "Fő utca" vége! 
B i z o n y í t o m  :

Nagyon örültünk mi, itt lakók és járókelők, amikor megje

lent egy brigád, és a Művelődési Ház előtti víz és iszaptá
rozót (járdát) leaszfaltozta. Még jobban, amikor a járdákon 
lévő hiányoságokat végig folyamatosan nyugati irányban 

egészen a Szabadság térig rendbehozta.
Sajnos azonban mi a Művelődési Háztól keletre lakók és já
rókelők eme munkálatoktól - úgy néz ki - elestünk, pedig mi 
sem rubellel fizettük a TEHO-t, mint ahogy a keletre lakók 

sem fizették azt márkával!
A járda közepén húzódó földalatti villanykábel "Költségve
tési" betonozása lassan életeszélyes, a Tüdőgondozó előtti 

transzformátortól a Kondoros térig hiányos. A feltöredezett 
járda ugyancsak aszfaltozásért "kiált!" A járda mellett 
(kettő kivételével) eldugultak a lefolyók, így víz- és 
iszaptengerré változtatják az utat egy-egy kiadósabb eső 
alkalmával. Gyakori, hogy a gyermekkocsikat toló szülők 
vagy felnőtt járókelők a sárfürdőt kikerülve kikanyarodni 
kényszerülnek az úttestre és libasorban menetelnek, coa 100 
méteren keresztül a szembejövő forgalomban.

"Emeletes utcák Aszódon"? pedig igenis vannak.

Aki nem hiszi, járjon rajta végig. Aszód legrégibb utcái. 
Egyidősek a településsel. Állapotuk? Mint amikor a telepü

lés létrejött. A Petőfi utca, a Benedek utca "emeleti" ré

sze valamiképpen kimaradt a községfejlesztésből. Talán mert 

túl közel voltak a "hivatalhoz"! Vagy mert talán úgy talál
ták az "illetékesek", az alsó része az utcának rendezett, 
járjanak ott, ne az emeleten!

A Petőfi utcán lehetőleg csak száraz időben szabad járni, 
mert a 20 %-os lejtős keramitjárdán esős időben vagy télen 
ugyancsak rregjárnák. (Tű- és magasított sarkú cipők mag az
tán semmiképpen sem ajánlatosak.)

Az, hogy a gépkocsik fél kerékkel a járdán közlekednek, 
megszokott dolog. Legalább nem akadnak el a sárban.

Az "emeletes" utca azonban csatornázva van. Nem kis dolog, 
főleg ha hozzávesszük, hogy a sár(út) közepén lévő csator
nanyílások fedele átlag 10-20 cm-rel magasabban van a jár
daszint magasságánál. Valószínűleg a tervező úgy képzelte, 
hogy a házakban lakók "lépcsőn" fognak fellépni a jövendő 
úttestre.
Óvatosságból azért a 48-as szobor felől egy elterelő táblát 
érdemes lenne kirakni, az esetleges (külföldi) múzeumláto
gatók részére. Felirat: "Közlekedés a földszinten".

De bízzunk a jövőben. Az erre lakók reménykedjenek abban, 
hogy egy-egy képviselő majd csak végigmegy ezeken az utcá
kon ( g y a l o g )  is, és észreveszi a sürgős teendőket.

Kulcsár Győző 
Aszód, Kossuth L. u. 74.

A szabad demokraták és az egyház

Még az őszi választási kampány idején történt. Egy válasz

tási gyűlés után futottam össze az egyik - általam nagyra- 

becsült - ismerősömmel. Ismeretségünk még a "kora" ellenzé
ki időkből származik, s bár nézeteink egy kissé eltávolod

tak egymástól, remélem, a jó viszony változatlan maradt.
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Az üdvözlés után összevonta szemöldökét, és azt mondta:

- Mostanában haragszom rátok!
- Miért? - kérdeztem.
- Az utébbi időben a politikátok, mármint az SZESZ vezetői

nek politikája kezd egyházellenessé válni!
Csodálkozva néztem rá, aztán kapcsoltam:
- Szóval a hitoktatás körüli vitára tetszik gondolni?

A oeszélgetés itt megszakadt, mindkettőnknek menni kellett. 
Azóta is szeretnék válaszolni, de csak most érkezett el az 
a csendesebb időszak, amikor erre lehetőség és főleg idő 

jut.
Néhány mondatban szeretnénk tisztázni magunkat ez ügyben, 

hiszen ez nagyon súlyos vád.
Az SZDSZ világi párt: hívők és nem hívők, keresztények és 
zsidók, katolikusok és protestánsok liberális közössége. 

Tiszteljük és magánügynek tekintjük a tagok vallási és vi
lágnézeti meggyőződését, személyes életfelfogását. Azt kí

vánjuk, hogy ugyanez a szellem - a tolerancia szelleme -

uralkodjék az egész magyar társadalomban. Egyetlen polgár
társunknak se kelljen bélyegként viselnie hitét, világnéze

tét, kultúráját vagy származását. Ne lehessen hátrányos 
megkülönböztetés forrása, ha valaki hívő, de az sem, ha 
ateista. Az állam legyen semleges a hitbéli, világnézeti, 
életfelfogásbeli kérdésekben. A felekezeti hovatartozás, a 

valláshoz való viszony ne keveredjen bele a politikába: 
legyen kinek-kinek a magánügye. Csak így lehetünk vala
mennyien egyenlő polgárai a Magyar Köztársaságnak, csak így 

lehet Magyarország valamennyi gyermekének egyformán a ha

zája.

A Szabad Demokraták az állam és az egyházak, a politika és 
a vallás elválasztásának hívei.
Remélem, ezzel a néhány mondattal sikerült pontosítani a 
rólunk kialakult torz képet, eloszlatni néhány félreértést, 

rossz következtetést. Köszönjük...

Kovács Tamás
SZDSZ Aszód

NEHÉZ DÖNTÉSEK AZ 1991. ÉVI FÉNZÜGYI TERV ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNÁL

A 2. sz. Óvodába járó gyermekek szülei, nagyszülei tiltako
zó levelet juttattak el az önkormányzati Képviselőtestület
nek a csoportösszevonás miatt.
A Képviselőtestület döntéséről az alábbiak szerint kívánom 

a lakosságot informálni.

Az aszódi ÖKT az 1991• évi költségvetés összeállításakor 
választási helyzetbe került. A költségvetés összeállítása
kor kiderült, hogy 5-965 eFt bevételi hiánya van. A hiány 
abból adódik, hogy ha az intézményeink működését hasonlít
juk a környékbeli hasonló intézményekkel, nálunk magasabb 
az egy tanulóra, óvodásra jutó költségvetési összeg. A te
lepülésre jutó normatív támogatások ezt a szintű ellátást 

már pénzügyileg nem fedezik.

A költségvetés összeállításánál két lehetőség kínálkozott a 
hiány megszüntetésére: vagy többletbevételhez jutni, s ezt 
teljes bizonyossággal csak a helyi adók bevezetése árán va
lósíthatjuk meg, vagy az intézmények költségvetését csök
kenteni úgy, hogy az ellátandó gyermekek mindannyian igény
be vehessék az intézmény szolgáltatását.

A hiány csökkentésében az intézmények különböző összegekkel 
vettek részt. Ezek az összegek nem fedezték a hiány teljes

PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

K o l l é g i u m a
2170 Aszód, Szabadság tér 7.

Tisztelt Uram (Asszonyom)!

Örömmel tájékoztatom, hogy a Pest megyei Bíróság 
10.A.97/1990. sz. végzésében nyilvántartásba vette az

ASZÖDI KOLLÉGIUM ALAPÍTVÁNYT.
Az Alapítvány S z i r m a y  T a m á s  szülő adományá
val jött létre. Célja a kollégiumi diákok nyelvtanulásának, 
egyéni művészeti képességfejlesztésének és sportlehetősége
inek támogatása.

Az Alapítvány a Túrái Takarékszövetkezet Kirendeltségénél 
vezet folyószámlát.

Folyószámlaszám: 838 - 98313 - 0001

Az Alapítvány támogatására befizetett öszeg a személyi jö

vedelemadó alapjából (A magánszemélyek 1990. évi jövedelem
adójáról szóló törvény III. fejezet 34. § (1) bekezdés)
teljes összeggel levonható.

Kérem, hogy fenti célkitűzéseinket munkatársai és baráti 

körében ismertetni és propagálni szíveskedjék.

Szíves támogatását köszönöm:

Klausmann Ferencné 

kollégiumvezető

összegét, ezért felmerült az intézmények szűkítésének lehe
tősége. Erre a legkézenfekvőbb megoldásnak a lakótelepi 2. 
sz. Óvoda B. épületének magszüntetése kínálkozott.
A 2. sz. Óvoda költségvetésében - levonva az általános is
kolai napközi költségeit - 63-000,- Ft költségvetési összeg 
jutott gyermekenként, míg az 1. sz. Óvodában - ugyanez az 

összeg 37.000,- Ft/gyermek.
Miután a 2. sz. Óvoda A. épületének férőhelye biztosítja 

minden óvodáskorú gyermek elhelyezését, ezért a hiányzó 2 
millió forint megszüntetésére a B. épület kínálkozott.

Az önkormányzati Képviselőtestület - többségi szavazással - 
ezzel a megoldással értett egyet.

Sajnálatos módon ez az intézkedés óvónők, dajkák munkavi
szonyának megszüntetését is maga után vonta. A kinevezettek 
közül mindössze egy fő munkaviszonyát kellett megszüntetni, 
a többiek szerződéses munkaviszonyban voltak az óvodánál. 
Az önkormányzati Képviselőtestület azt a lehetőséget fela
jánlotta, hogy a megüresedett óvoda B. épületében magánóvo
da szerveződhessen, és arra 1991. március 31-ig nyújt lehe
tőséget.

Bagyin József 

polgármester

II. Sápi Ferenc te re m la b d a rú g ó to rn a

Második alkalommal került megrendezésre a Sápi Ferenc te
remlabdarúgó torna a közel egy éve elhunyt sporttárs és jó- 
barát emlékére. Már januárban jeleztük, hogy hagyományt kí
vánunk ennek a tornának teremteni, ami azt jelenti, hogy 
minden évben - december elején - rendezzük meg vándorkupa 
formájában.
Erre a tornára 15 csapat nevezett:
MH 5934 sz. alakulat HONVÉD, MH 5934 sz. alakulat sorállo
mány, MH 6145 sz. alakulat, Költségvetési Üzem I., Költ
ségvetési Üzem II., Aszódi Fiúnevelő Intézet (felnőtt), 
Aszódi Fiúnevelő Intézet,(fiú), "Erika" Presszó Aszód, NAC 
Kollégium Aszód, Bag Junior, NEC Bag, "VALENTÍNYI MŰVEK" 
Iklad, Gödöllő Gépgyár, Gödöllő MÉMI, Váckisújfalu.
Míg a januárban megrendezett első kupa jótékony célú volt, 
ezen a versenyen 1500,- Ft nevezési díj befizetésével in

dulhattak a csapatok.
A 2 napos torna nagyon jól sikerült. Kemény, de sportszerű 
küzdelmeket láthattak azok a nézők, akik eljöttek december 
1-én és 2-án az I. sz. Általános Iskolába, amely ismét ott
hont adott a versenynek.
A csapatok sorrendjét sorsolással döntöttük el. A játék 

négy csoportban zajlott.

Vasárnap került sor a helyosztókra, melynek eredménye:

I. helyezett lett a Költségvetési Üzem I. csapata 

Turcsán István 
Molnár László 

Tukora Miklós 
Jónás Illés 
Búzás János 
Boroczki Pál 
Zsemberovszki László
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FIGYELEM!
Az alábbi tanfolyamokra várunk jelentkezéseket:

NÉMET NYELVTANFOLYAM
Kezdő: 1.200,- Ft/16 hét 
Középhaladó: 1.500,- Ft/16 hét 
A tanfolyamok február 4-én (kezdó), 
illetve 6-án (középhaladó) indulnak. 
Jelentkezés: 1991. január 31-ig sze
mélyesen vagy telefonon a Művelődési 
Házban.

ANGOL NYELVTANFOLYAM
Kezdő: 1.200,- Ft/16 hét 

Haladó: 1.500,- Ft/16 hét 
A tanfolyamok február 7-én indulnak. 
Jelentkezés: 1991. január 31-ig szemé
lyesen vagy telefonon a Művelődési 
Házban.

A tanfolyamok 15 fős létszámmal indul
hatnak.

Jelentkezést várunk francia kezdő 
nyelvtanfolyamra is, melynek tandíja: 
1.300,- Ft/16 hét.

A tanfolyam csak 15 fő jelentkezése 
esetén indul.

SZAKMUNKÁSKÉPZŐ TANFOLYAMOK
Kazánfűtő tanfolyam (kisteljesítményű 
kazánokra), 3 hónapos. Szakmunkásbizo
nyítványt ad.
Tandíj: kb. 7.000,- Ft (heti 2-3 fog
lalkozás)
Indulási feltétel: 35 fő jelentkezése.

Villanyszerelő tanfolyam
6 hónapos - heti 1 alkalom
Tandíj: 1.500,- Ft/fő
Sikeres elvégzés esetén bizonyítványt
adunk!
Jelentkezés és egyéb felvilágosítás a 
Művelődési Házban nyitvatartási időben 
történik.

§" +  +

SZABÁS-VARRÁS TANFOLYAM 
indul január B-án.

A tanfolyam tandíja: 1.400,- Ft/fö. 
Ideje: 20 hét, heti 1 alkalommal 

(kedden).
Jelentkezés: Személyesen vagy telefo

non a Művelődési Házban nyitvatartási 

időben.

F E L H Í V Á S

A Művelődési Ház elektronikai készülé

kekből, régi felszerelésekből elektro

mos gyűjteményt létesít oktatási, nép

művelési célokra.

Kérjük a lakosság támogatását ehhez a 

munkához!

Várunk minden olyan régi készüléket 

(néprádió, régi tv-készülék, telefon 

stb.), amelyre már nincs szükség ott

hon, de sajnálnák kidobni.

Nagyobb tárgyakért házhoz megyünk.

Művelődési Ház vezetősége

ÉRTESÍTJÜK LÁNY- ÉS ASSZONY- OLVASÓIN
KAT , hogy december elsejétől beindí
tottuk a NŐI TORNA KLUB-ot. 2 óra in
tenzív torna - hasznos tanácsokkal - 
minden szombaton 16.00-18.00 óráig a 

II. sz. Általános Iskola (Rákóczi út 
Újtelep) tornatermében.

Vezeti: Dr. Révész Sándorné 
Klubtagsági díj: 200,- Ft/hó 

Várjuk az érdeklődőket, mozogni vágyó
kat!

FREKVEMCIA VIDEÓ KÖLCSÖNZŐ ünnepi nyitvatartása:

December 24. 10.00-17.00 óráig
DectmL r 25. z á r v a
December 26-30. 14.00-20.00 óráig, ill. 10.00-20.00 óráig.

December 31. 10.00-17.00 óráig

1991• január 1. z á r v a  
január 2. 14.00-20.00 óráig
A kölcsönző az ünnep idejére az alábbi kedvezményt nyújt

ja: December 24-én illetve 31-én kölcsönzött kazettákat de
cember 26-án 12 óráig, illetve január 2-án 17 óráig kell 
vis:.szajuttatni de csak a szokásos egyszeri kölcsönzési dí

jat kell fizetni.
Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánnak a FREKVENCIA 
VIDEÓ kölcsönző aszódi fiókjának munkatársai:

Noémi - Robi - Lívia
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férfi- és női fodrászmester 
és családja

K A R T A L . Iskola köz 2.

Telefon: Aszód 330
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A Művelődési Ház közérdekű kiadványa

III. évfolyam 1. szám

Megjelenik havonta 
Ára 6,- Ft

Felelős kiadó 
Dinnyés László

Szerkeszti a Szerkesztőbizottság 
Asztalos Tamás 
Fercsik Mihály 

Lászlóné Herr Piroska 
Pardi Lászlóné

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

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

Készült
az Tpati Műszergyár Sokszorosítójában 

400 példányban
Felelős vezető: Németh Lajos 

IMI R0TA 1492

é.v'vlw

A Petőfi Sándor Művelődési Ház 
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATA VALLALJA:

- családi események rendezését (eskü
vők, találkozók),

- takarító szolgálatunk házi- és ház- 
körüli munkák végzését.

Jelentkezőket várunk:
- VERSBARAT KÖRÜNKBE verset szerető

ket,
- LELKI SEGÉLYSZOLGÁLATUNKHOZ egy ki

adós beszélgetésre rászorulókat,

- NŐI TORNA KLUBUNKBA fogyni vágyó
kat.

A Művelődési Házban működő Családsegí
tő Szolgálat szervezésében lehetőséget 

biztosítunk háztartási és ház körüli 
munkák elvégzésére segítséget nyújtani 

önnek! Ajtók, ablakok tisztítását, 
nagytakarítást, ház körüli teendők el

végzését megbízható, szorgalmas munka

társak vállalják időegyeztetéssel, 
megállapodás szerint!

Keresse takarító szolgálatunkat!
Időt, fáradságot takarít meg!

SiiSiS!S,S ‘,S!S',SíSíSiSiS,SSSiS!S'í3íiS!'t‘'í''i

FIGYELEM!

Az MDF Aszódi Csoportja 
tisztított félsertés vásárt szervez 

1991. január első felében.

Ára: 106,- Ft/kg.

Megrendelhető: Barthos Zoltánnénál 
a gimnáziumban,

vagy • Miklóssy Károlynénál
Aszód, Pesti út 9.

MOZIGÉPÉSZT keres a Művelődési Ház 

pénteki és szombati foglalkoztatásra. 

Jelentkezés: személyesen a Művelődési 

Ház igazgatójánál.

BÉRELNÉK vagy VENNÉK Aszód főutcájára 

nyitható 1 vagy 2 egybenyíló helyisé

get, szobát, csöndes üzlet céljára. 
Ajánlatot "MEGÉLHETÉS" jeligére a Mű

velődési Házba vagy a 262-es telefonon 

várok.


