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MEGJELENIK MINDEN HÓNAP ELSŐ HETÉBEN

TANÉVKEZDÉS 1991.

Az idei tanévben tanodáinkban összesen 1340 diák kezdte 
meg tanulmányait. Mint az ország csaknem minden iskolájá
ban, így Aszódon sem volt gondmentes ez a tanévkezdés. 
Több váratlan probléma nehezítette a pedagógusok munkáját 
-  az I. sz. Általános iskolában felelőtlen személyek vandál 
pusztítása, a II. sz. Á. Iskolában az igazgató úr váratlan beteg
sége -  és, ami általános probléma mindenütt: a pénzhiány.

Ennek ellenére azonban beindult az oktatás -  a gondok mellett 
azonban -  sok örvendetes változással.

Köztudott, hogy pedagógusaink nagyon sok esetben rendkívül 
nehéz helyzetben vannak még ma is egyes tantárgyak oktatásá
nál,mert még mindig nem tisztázottak a körülmények a XX. 
század történelméről. A magas összeggel kiút történelem tan
könyv-pályázat nem járt eredménnyel, nem született meg a hitelt 
érdemlő tankönyv.

Aszód iskolái közül az I. sz. Általános Iskolában az első 
osztályosok egyik évfolyama most ismerkedhet meg először az 
un. Tolnai-féle módszerrel, amely programrendszerre épül. A 
gyerekek programkártyák segítségével tanulnak meg írni, olvasni, 
számolni. III. osztálytól kezdve beindul az úszásoktatás, illetve 
kisérleti jelleggel egy osztályban a mindennapos testnevelés. An
gol, ül. német nyelvet tanulhatnak a gyerekek IV. osztálytól, és 
lehetőség van igény szerint az eszperantó nyelv fakultatív oktatá
sára is.

A II. sz. általános iskolában megszüntették a kabinetrend
szert, amely azt jelenti, hogy a tanulóknak állandó osztályter
mük lesz, és nem töltik a szünetek nagy részét tanteremből 
tanterembe vándorlással. Az egyes tantárgyakhoz szükséges 
szemléltető eszközöket a pedagógusok biztosítják óráról órá
ra. Beindul a VII-VEH. osztályosok számára a tanulószoba, és 
megkülönböztetett figyelemmel kísérik majd a jobb, illetve 
kevésbé jó képességű gyerekek munkáját az utolsó évesek 
között, felkészítve őket a különböző szintű továbbtanulásra.

A gimnáziumban az idei évben második alkalommal indul a 
francia tagozat évfolyama, melyen ismét telített a létszám. Több
nyire minden gyereket fel tudtak venni, minimális volt az elutasí
tottak száma, az is a nagyon rossz tanulmányi eredmény miatt. 
Folytatódik az 5 éves technikus képzés, az autószerelő, illetve ez 
évtől a forgácsoló szakmunkásképzés. Rendkívül újszerű és na
gyon érdekesnek mutatkozik az a módszer -  ezt egy év tapasz

talata már bizonyítja - , melyet a gimnázium négy pedagóusa 
dolgozott ki. Ennek lényege a humán tárgyak -  magyar irodalom 
-  történelem -  filozófia -  művészettörténet -  tantárgycsoportos 
oktatása, melynek során mind a négy tantárgy egy időben tanítja 
ugyanazt a korszakot, időszakot, természetesen mindegyik a maga 
területén, de párhuzamot vonva egymással. Az e témában benyúj
tott pályázat a Művelődési Minisztériumtól 50.000,- Ft-os támo
gatást kapott.

Sikerült az uszoda ügyében is döntésre jutni. Szeptembertől 
ismét működik a Pest megyei Önkormányzat Sporthivatala finan-
szúozásávai: úszóbázisként.

A felnőtt oktatás területén beindul levelező tagozaton a szak
munkások szakközépiskolája. Érdekes módon létszámhiány miatt 
az idén már nem tudnak esti tagozaton gimnáziumi osztályt indí
tani.

A Kollégiumban az idei tanévben 95 diák nyert elhelyezést, 
valamennyien az aszódi iskola tanulójaként. Újdonságnak számít, 
hogy a bentlakó diákok minden héten pénteken délután hazautaz
hatnak, és csak a hétköznapokat töltik a Kollégiumban. Ez az 
ellátás szempontjából is jelentős megtakarítást jelent mind a szü
lőknek, mind az intézménynek. Az iskolai elfoglaltság miatt a 
diákok a gimnjiumban ebédelnek, csak a vacsorát kapják a szál
láshelyükön.

A zeneiskolában szeptember 9-én kezdődik a tanév. Zongora, 
klarinét, trombita, hegedű, cselló -  hangszereken tanulhatnak a 
zenét szerető és értő gyerekek. Mivel eléggé magas az iskola 
létszáma, korlátozott számban, meghallgatás után kerülnek felvé
telre a zenetanulásra rátermett, alkalmas gyerekek. A zeneiskola 
a zongorán kívül minden hangszert tud biztosítani otthoni hasz
nálatra is. A zongora szakra -  mivel meglehetősen telített a 
létszám -  csak néhány gyerek nyerhet felvételt.

És végül hadd szóljunk egy rendkívül örvendetes tényről. 
Aszód Város Önkormányzata a Népjóléti Minisztériumhoz be
nyújtott egyik pályázatára jelentős összegű támogatást kapott, 
amely az aszódi lakosú iskolás gyerekek, illetve családok részére 
nyújt rendkívüli kedvezményeket. Erről külön cikkben olvashat
nak a Kedves Olvasók!

Pardi Lászlóné
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M últról a  m ának

iMunn híd n
Ősi fészkünk Aszód nagyot haladott az utóbbi évek alatt 

mire ott hosszasabb időre letelepedtünk, patika keletkezett, 
meg háziorvos is rendszeresítve lett, nagy fogadó is épült, 
mely arról volt híres, hogy német építésze az első emeletbe 
vezetendő lépcsőről megfeledkezvén , nagy dilemmába 
jutott, mikor arról volt szó, mi módon érhetők majd el az 
első emeleti vendégszobák s a táncterem.

Az aszódi kastélyt akkoriban a Podmaniczky-család kü
lönféle tagjai nagyon eredeti, de Magyarországon gyakorta 
feltalálható módon lakták. A kastély ugyanis a halottas ház 
által középen két részre volt osztva: keleti szárnyát aJános- 
ág legifjabb tagja, báró Podmaniczky Andor, nyugati részét 
a Sándor-ág legifjabb tagja, báró. Podmaniczky Károly 
képében, özvegy édesanyánk bírta. De a mi fél részünk 
ismét ketté volt osztva, s annak tőlünk elorozott részében 
részében lakott Sándor nagybátyám fia,, a mi unokatestvé
rünk, báró Podmaniczky Lajos. Tulajdonképpen tehát az 
eredeti ősi kastély területén három család volt betelepedve, 
ami sok tekintetben kellemes volt, feltéve, hogy e háztar
tások jó egyetértésben éltek, de igen sok alkalmatlanságra 
szolgáltatott okot, ha a legcsekélyebb visszavonás adta 
magát elő az egyes családok körében.

Megéltem ezt is meg amazt is, amit általában úgy látszik 
a sors e megszokott közmondásnak: Mán muss nicht von 
Allén habén, ellenkezőjét mérte rám, azt mondván: Du 
musst von Allén habén. (Nem kell, hogy az embernek 
mindene meglegyen; Kell, hogy mindened meglegyen.)

Andor bátyánkkal ugyanis a legnagyobb egyetértésben 
éltünk addig is, míg özvegy volt s azontúl is, mikor ismét 
megnősült. Én részemről Andor bátyámat második apámul 
tekintettem, mert nagyon kedvelt s mindenáron azon volt, 
hogy férfias magaviselethez és időtöltéshez szoktasson, 
mindig attól tartván, hogy a sok nő s tanulmány közepette 
elasszonyosodom, vagyis ellágyulok. Elvitt magával gya
log, kocsin, lóháton a gazdaságba s nemegyszer szinte 
megszöktetett, csakhogy elvihessen a szabadba megedzen- 
dő tagjaimat s függetlenítendő magamviseletét. Nem bánta, 
ha néha-néha egy kis csínt követtem is el, s ha rajtakaptak, 
s tapasztalá, hogy bátran védelmezem magam, pártomat 
fogta s megdicsért, ha gyáva valék, s ügyetlen, bennhagyott 
a csávában s leszidott. Mint hajdani lovastiszt, szerette a 
bátorságot, fürgeséget, pontosságot s nyíltszívűséget. . 
Utóbb, mikor egyszer Miskolcról hazatérve, a szünidőt 
élvezendők, meghalld, hogy jó vizsgát tettem, tudván, hogy 
valóban nagyszerű pipagyűjteményét mennyire bámultam 
és kedveltem mindenkoron, s kedvemben akarván járni, 
egyik kedvenc példányát e gyűjteményének nekem ajándé
kozta, azt mondván: majd ha szabad lesz reá gyújtanod, 
ebből a pipából fogod első szippantásodat tenni. Úgy is 
történt annak idején.

E kis nyúlánk nyakú, szép metszésű tajtékpipa, amint a 
kupakján olvasható felirat mutatta, gróf Sándor Mór aján
déka volt. Híres pipának volt mondható azért, mert Sándor 
gróf istálójában egy igen ügyes s jámbor hátasló létezett, 
mellyel nemegyszer budai palotája lépcsőzetén fellovagolt 
az első emeleti nagyterembe s onnan az erkélyre állott ki

kedvenc lován. Ily alkalmakkor azután e hátasló szájába 
nyomták e kis pipát, mely azt fogai közé tartva, a pipázó ló 
képét viselte s bámulatra ragadta az arra járó-kelőket.

Lajos unokatesvérünk családjával nem valánk oly kedé
lyes egyetértő viszonyban, mint Andor bátyánkkal. Lajos 
unokatestvérünknek fiúgyermekei ugyanis elhalálozván, 
két leánygyermeke maradt. Az ősiség megállapította tör
vények szerint összes férfi-ágat illető javai mireánk voltak 
tehát szállandók, leánygyermeinek csak a beruházásokra 
maradván fenn joguk. E körülmény vált kútfejévé mind
azon számtalan kisszerű s nem ritkán felette bosszantó 
torzsalkodásoknak, melyek egymást érő megújulása az egy 
és ugyanazon belsőségben való együttlakást gyakran tűr
hetetlenné tette. Hosszú évek sora s súlyos, de kijózanító 
családi csapások szerezte tapasztalás s higgadtabb megfon
tolás tette csak lehetővé, hogy unokatestvérünk úgyszólván 
élte alkonyán helyreállítsa a békét s egyetértést s annak 
nyomán ismét szorosabb családi s atyafiságos összekötte
tést. Anyámat eme visszás s zilált családi viszony egész 
életében rendkívül kellemetlenül érintette, annyival in
kább, mert ő sem hibásnak, sem e visszavonás okozójának 
sohasem tekintette magát.

A házirend nálunk úgy volt megállapítva, hogy reggel 8 
órára az egész családnak össze kelle jönnie, a reggelit 
társaságban költendő el: ha bárki közülünk elkésett vagy 
hiányzott, azt anyánk mindannyiszor zokon vette. A tanó
rák idejének múltával, fél kettőkor volt az első csengetés, 
amikor mindenkinek ebédhez kelle átöltöznie: egy negye
dóra múlva a második s pont kettőkor a harmadik csengetés 
a tálalást jelezte.

(folytatás a 14. oldalon.)

A fiatal Podmaniczky Frigyes
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A MAKONA TERVEI 
KOSSUTH L. U. 25. 
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Államalapító Szent István királyunk tisztelete alkalmá
ból, mint szerte másutt az országban, mi aszódiak is meg- 
em lékeztünk. A Podm aniczky-kastély  udvarában 
megjelent gyér számú, de annál lelkesebb közönség előtt 
adta át a város polgármesterének azt a pirosbamára sült 
cipót Biró Ferencné, amelyet az aszódi kenyérgyár sütött 
erre, az ünnepélyes alkalomra. Ám míg az új búzából 
készült kenyér megszegésére sor került volna, köszöntők 
hangzottak el. Kezdjük talán a legkisebbekkel. Balogh 
Jánosné és Zsemberovszkiné Molnár Márta óvónők a Be
nedek utcai óvódásokkal szavaltattak. őket követte Kovács 
Tamás a városi képviselő ünnepi beszéde. Beszédében 
többek között hangsúlyozta: az új rend felépítése újabb és 
újabb áldozatokat követel az ország, s így Aszód polgárai
tól is. Ehhez olyan, és annyi hitre és akaratra van szüksé
günk, mint amit Szent István példája testesít meg. A 
képviselő-testület nevében megerősítette: ők mindent meg
tesznek e szent célokért.

Ezután következett talán a legmeghatóbb pillanat, ami
kor Dr. Huszka Mihály katolikus plébános homiliájában 
megáldotta a nemzetiszínű szalaggal feldíszített kenyeret. 
Példabeszédében arról a mindennapi kenyérről beszélt, 
melyet a hívő ember úgy tekint, mint Isten ajándékát, mely 
a testet és a lelket egyaránt táplálja. A liturgiában a kenyér 
az egység jelképe. Úgy jelkép, ahogy a kis búzaszemek 
összetartoznak, s kenyérré válnak. Imájába foglalt kíván
sága úgy hiszem igen megszívlelendő valamennyiünk szá
mára: mert azt kérte a plébános úr, hogy az aszódiak is 
fogjanak össze a biztos jövő reményében, nem feledkezve 
meg egymás megbecsüléséről és kölcsönös szeretetéről. 
Bátran bízva az egység jelében újulhat meg igazán a város.

Végezetül a kulturális köszöntők sorában meghallgat
hattuk Sziráki Béla előadásában Petőfi egyik versét. Dicsé
ret illeti a művelődési ház műkedvelő csoportját. Csakúgy 
a Fiúnevelőintézet cigány hagyományőrzőit is, akik méltán 
színesítették az ünnep hangulatát. Ezután következett a 
kenyér megszegése. Mindenkinek jutott egy falat. Mit kí
vánhatnánk még? Bárcsak ilyen minőségű maradna a jövő
ben is!

A kenyér ünnepe -  
a kenyér becsülete

Egyre több helyről hallom s tapasztalom személyesen is, 
hogy az Aszódon kapható kenyér minősége hagy némi 
kívánnivalót maga után! Gyermekkori emlékeimben az él 
mikor budapesti nagyszüleimhcz mentünk, mindig vittünk 
nekik egy friss aszódi kenyeret, mert a pesti ember számára 
akkor az igen finom falatnak számított. Azóta fordult a 
világ. Budapesten a kenyér sokféleségéből választhatnak a 
városlakók, nálunk viszont egyes boltokban valahogy nincs 
becsülete a kenyérnek. Nem tudom hol veszít a minőségé
ből. Ilyenné készítik vagy a szállítás rontja az állagát vagy 
talán a boltokban válik meg formája s ize kellemétől?

Én kívülálló vagyok, csak azt tudom leírni amit látok, 
tapasztalok. Nem egyszer önt el a düh s fog el a remegés 
mikor kenyeret, netalán -  de inkább nem -  péksüteményt 
vásárolok. Már maga a tárolás is fölháborító. Bárki kedvére 
fogdoshatja, gyömöszölheti, majd csomagolhatja a 2 kg-os 
veknit egy 20x20 cm-es papírba s teheti a nedves tejeszacs
kó mellé a kosárba. De ezzel még nem ért véget a kenyér 
kálváriája. A pénztárnál nem ritka élményem, mikor a 
kasszásnő otromba mozdulattal gyűri kenyeremet a mosó
por és az üdítő közé. Különösebben nem zavarna ha tiszta 
lenne az üveg vagy nem lenne nedves a kosár.

Otthon ilyen emlékekkel terhelve jól esik a falatozás!? 
Ezért kérem mindazokat, kik munkájuk során valamilyen 
formában kapcsolatba kerülnek a pékáruval -  gondoljanak 
azokra, kik tisztelettel szegik meg étkezésük előtt a kenye
ret!

Asztalos Tamás

K.I. Cs. Szent István -  kézzel nyomott vászon
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A képviselőtestület 1991. augusztus 13-án tartott soros ülésén, 
ismételten visszatért a Petfői Gimnáziummal kapcsolatban már 
korábban hozott határozatának teljesítésére, ill. meghallgatta a 
gimnáziumban folyó oktató- nevekőinunkáról, a személyi, tárgyi 
feltételekről szóló beszámolót is. E napirenden belül döntött a 
testület arról, hogy-miután agimnáziumi tanuszoda működtetése 
és további fenntartása meghaladja a gimnázium erejét, s a városi 
költségvetés is igen szűkös, s erre anyagi fedezetet nem tud 
nyújtani -  megyei úszásoktatási központként való működtetését 
a megyei önkormányzatnak adja át, 1991. szeptemberétől.

A gimnáziumi oktatás helyiségproblémáinak megoldására ja 
vaslat született, mely szerint a kollégium épületében 2 terem 
kialakítására lehetőség nyílik. A gimnázium energia áremelkedé
se miatti pénzügyi túllépésének rendezését a képviselőtestület 
határidővel fogadta el. A polgármester szóbeli kiegészítést tett, 
amely szerint, a parlament az energiaáremelkedésre olyan döntést 
kíván hozni,amellyel kompenzálni kívánja az energiaáremelkedé
seket a költségvetési intézményeknél, s ezt követően a fentiek 
miatti túllépés összege visszaigényelhető lesz.

A képviselőtestület szükségesnek mondta ki a Népjóléti Mi
nisztérium által elnyert pályázat felosztását. E pályázat az önkor
mányzatok nevelési segélyek normatív kiegészítésének központi 
támogatását tartalmazza. Az elnyert támogatás a növekvő számú, 
támogatásra rászoruló gyermekes családok nehezedő életkörül
mények javítását szolgálja.

A támogatás tartalmazza étkezési térítési díjkedvezményeket, 
beiskolázási segélyeket, tankönyvtámogatást -  az első általános 
iskolások, és kisegítő elsősök teljesértékű támogatást, a 2. osztály
tól a IV. gimnáziumig a tankönyvérték 50 %-ig -  s az egészséges 
életmód elősegítése érdekében úszásoktatás hozzájárulást, vala
mint gyógyszervásárlás biztosítását.

Étkezési térítési díjaknál intézménytípusonként változó lesz a 
támogatás, a nyersanyagnorma kompenzációjaként.

Egyéb napirendek között döntött a képviselőtestület építési 
telekvásárlási kérelem elbírálásában, kapott kamatmentes kölcsön 
visszafizetésével kapcsolatos kérelem ügyében, kamatteher eny
hítésére benyújtott kérelemről, valamint a nyugdíjba vonuló Mű
velődési Ház igazgatói teendők ellátására megbízást adott ki Pardi 
Lászlóné részére.

Tóthné Lajkó Ilona

Nyílt levél a  Képviselőtestülethez

Tisztelt Képviselőtestület!
Egy, a nevéhez nem méltó utca lakói szeretnék történetüket 

Önök és az Olvasók elé tárni.
Történetünk az önkormányzati választásokkal kezdődött. A 

választási kampány keretén belül a tanácselnök a műszaki osztály 
képviselőjével ulcagy ülést szervezett. Az itt lakó embereknek meg
ígérték, hogy a közlekedésre egyáltalán nem alkalmas sártenger
ből utat varázsolnak oly módon, hogy a vasúti betonaljakat 
lebetonozzák. A betonozás idejére kérték a lakók társadalmi mun
káját, amit szívesen vállaltunk.

Ez az utca a felette levő terület vízelvezetője, ami azt jelenti, 
hogy esőzéskor, hóolvadáskor folyamszerű víz zúdul a Városréti 
út irányába, 50-60 cm mély árkokat hagyva maga után.

Az itt lakó emberek őszinte örömére a tavalyi ígéret az idén 
megvalósulni látszott. Miután az aljakat idehordlák és az út elég 
ferde kimérése után le is gyalulták, ráhordták a sódert. De ekkor 
mintegy figyelmeztető jelként, közbeszólt a természet. IAzért írjuk 
ezt, mert ekkor már az itt dolgozóktól tudtuk, hogy a betonozásból 
nem lesz semmi, a talpfákat sóder és homokágyba fektetik.!

Eső zúdult a tájra. A fizika törvényeit még Aszód Város Önkor
mányzata sem tudta megváltoztatni, mert a sóder a vízzel együtt 
az utca alját -  vagyis a Városréti utat - é s  a lakók által korábban 
társadalmi munkában az út szintje fölé 40 cm-rel épített járdái 
öntötte el.

A Műszaki Osztály dolgozói nem vesztették lelkesedésüket, nem 
csüggedtek, az utat ismét legyalulták, a vízmosta árkokat újra 
sóderrel töltötték fel. /Ez valószínűleg megnövelte a pénzügyi 
költségeket.! Ezt látva közülünk többen felhívták a munkálatokat 
vezető műszakiak sőt a polgármester figyelmét is arra, hogy az út 
ily módon-vízelevezetés és betonozás nélkül-történő megépítése 
felesleges pénzkidobás. De a dolgok további menetén ez semmit 
sem változtatott. A már leterített sóderre lerakták az aljakat és a 
tetejét leszórták homokkal, amit a szél rövid időn belül lefújt.

A tökéletesen elkészült út feletti felhőtlen örömünket, július 
közepétől gyakori viharfelhők árnyékolták be. Nem csak árnyékot 
vetettek, hanem szinte trópusi esőt is zúdítottak sóderágyban 
nyugvó utunkra. De nem sokáig nyugodhatott sóderágyán, mert 
a sódert és az alatta lévő földet a hömpölygő ár következtében 
elvesztette maga alól. Több helyen fé l méter mély üregek tátongtak 
a betontalpfák alatt. Örömünkre szolgál, hogy gyanútlan autósok
nak köszönhetően a leglejtősebb részen néhány üreg megtelt 
betonaljjal.

Az út szinte teljes hosszában alá van mosva, így a rajta közle
kedők számára -  szinte kizárólag a mi számunkra -  életveszélyes

sé vált, ugyanis az alámosolt aljak akárhol és bármikor beomol
hatnak az autók súlyától, még jobban megnehezítve az itt élők 
helyzetét betegség Imentőhívásl, tüzelőszállítás esetén.

Tudjuk, hogy az Önkormányzat milyen nehéz anyagi helyzetben 
van, minden beruházását jó l nieg kell fontolnia, és éppen ezért 
állítjuk azt, hogy ez az útépítés ilyen formában felelőtlen lépés 
volt, ugyanis a szinte járhatatlan úttól eltekinve, aki a Városréti 
úti járdán szeretne pl. munkába, iskolába menni, többször be
süllyedhet a féllábszárig érő sárba, iszapba.

Gondoljuk hogy nem tudja, de elképzelheti az Önkormányzat 
vezetősége és a Képviselőtestület minden tagja, hogy milyen kel
lemes érzés ilyen körülmények között városlakónak lenni.

Igaz, senki sem tudhatja, hogy mi volt a tervező, a kivitelező és 
a finanszírozó célja ezzel az úttal. Talán titkos vágyálmuk a 
Guiness Rekordok Könyvébe való bekerülés:

Könnyen lehel, hogy ezzel az úttal bekerülnének, ugyanis nem 
hisszük, hogy akadna a világon még egy ilyen -  akár betonaljból 
készült út - ,  mely egy autó áthaladására igen érzékenyen, zongo
rabillentyűzet módjára reagálna.

Reméljük, levelünk nem marad hatás nélkül, s összehívnak egy 
utcagyülést, vagy e nélkül is képesek változtatni a helyzeten.

A Podmaniczky utca lakói 
Aszód, 1991. augusztus 10.
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Szociálpolitikai támogatás az aszódi gverekes családok részére
Aszód Város Önkormányzati Testületé a Népjóléti Miniszté

rium által meghirdetett -  Nevelési segély normatív kiegészítésé
nek  k ö zp o n ti tá m o g a tá s á n  -  cím ű p á ly áz a to n
1.399.000, - Ft

állami támogatást nyert és kapott.
A Képviselőtestület döntése alapján az aszódi gyermekes csa

ládok az alábbi területeken kapnak ebból az összegből kedvez
ményt:

-  beiskolázási segély -
Beiskolázási segélyt kapnak mindazok -  a családok szociális 

helyzetét figyelembe véve -  akiknél a nettó jövedelem + családi 
pótlék nem éri el a 7.000,- Ft-ot. Ennek összege gyermekenként
2.000, - Ft.

-  tankönyvekedvezmény -  Minden aszódi lakosú diák -  a nem 
Aszódon tanulók is -  a tankönyv árának 50 %-os támogatását 
kapják.

Ennek a juttatásnak különösen azért van nagy jelentősége, mert 
köztudott, hogy az idei tanévben átlag 85 %-kal emelkedtek meg 
a tankönyvek árai.

Az aszódi diákok az iskolákon keresztül, a máshol tanulók 
iskolalátogatási igazolással /mely igazolás a tankönyv teljes 
összegű árának kell szerepelni/ jutnak ehhez a kedvezményhez.

Az igazolásokat a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osz
tályára kell eljuttatni.

Az általános iskola I. osztályos, illetve a kisegítő osztályok 
tanulói térítésmentesen kapján-a tankönyveket.

-  étkezési támogatás -  minden közétkeztetésben résztvevő 
gyermek számára 1 - 1 8  éves korig.

Gondolatok a
KILÁTÁS -  GOND -  JÖVŐ

című cikkhez, egyben az 
ÖNKORMÁNYZATI JEGYZETEK-

hez
Mind a két cikket Kovács Tamás képviselő úr írta. Mind a két 

cikk tartalmát, mondanivalóját megértem még akkor is, ameny- 
nyiben azokat a képviselő úr sajnos nem mondja ki a cikkben. 
Igaza van, hogy a választási kampány idején ő  is, de mások is sok 
ígéretet tettek, sajnos meggondolatlanul, mert úgy is tisztában 
voltak vele, hogy azokat soha nem tudják megvalósítani. Akkor 
„ kedves választópolgárok" voltunk, most a győzelem után a ha
talom birtokában már alattvalók lettünk, olyannyira, hogy bead
ványainkra, kérelmeinkre még csak válaszokat sem kapunk, 
csupán ígéreteket. Mindezt példák sorozatával tudnám bizo
nyítani.

A Képviselő Úr szavai szerint „sajnos ismét lemondott egy 
képviselőtársunk”. Ismét? tehát már nem az első aki lemondott? 
mert ezt a kedves választópolgárok nem tudják, mint ahogy azt 
sem, hogy vajon miért is mondanak le a képviselők. A cikket a 
képviselő úr úgy fejezi be, hogy senkit nem akart megsérteni. 
Szándékosan nem írt neveket, nem keresett felelősöket. Higgye el, 
Képviselő Úr, helyesebben tette volna, amennyiben nevekkel írta 
volna meg a cikkét, akkor nem lennének suttogások, gyanakvások 
és -  ahogy Ön írja -  rosszindulatú híresztelések, melyek sok 
esetben nem is rosszindulatúak, hanem inkább valósak. így van 
ez a képviselők lemondását illetőleg is, és lehetséges, hogy ezen 
suttogások is valósak? Nagyon szomorú lenne, amennyiben iga
zak lennének e suttogások, melyeket mindenki meghall, csak ép
pen az illetékesek nem.

Igaza van a Képviselő Úrnak, hogy milyen gondolatai támad
nak az embernek, amikor a legnagyobb forróságban nem folyik 
víz a csapból. De milyen gondolatok párosulnak még ehhez akkor, 
amikor ézen üres csapokért is víz- és csatornadíjai kell fizetni.

Ez a támogatás 1991. szeptember -  december közötti időszakra 
vonatkozik. Lényege, hogy az önkormányzat átvállalja az 1991. 
év eleji nyersanyagáremelkedés miatt megemelkedett térítési 
díjkülönbözetet. Ez összegszerűen azt jelenti, hogy az egyes 
közétkeztetést biztosító gyermekintézmények az alábbi térítési 
díjakat fizetik az év hátralévő időszakára:

Régi díj Ft/nap Új díj Ft/nap
Bölcsőde 34,- 30,-
Óvoda 32,- 28,-
Általános iskola 40,- 35,-
Középiskola menza 33,- 25,-
Alanyi jogon a 3 vagy több gyermekes családok részére 

továbbra is jár az 50 %-os térítési kedvezmény, méltányosságból 
pedig az arra rászorulók is kaphatnak támogatást. Ez azonban a 
közeljövőben szigorúbban lesz elbírálva.

-  egészséges életmódra való neveléshez támogatás
-  Az Önkormányzat támogatással járul hozzá az aszódi általá

nos és középiskolák úszásoktatásához.
A számszerű összeg az oktatásban résztvevők összlétszámát 

figyelembe véve kerül meghatározásra.
-  Az 1-6 éves bölcsődés és óvódás gyermekek részére a 

fogszuvasodást megelőzőDENTOCAR gyógyszer megvásárlása 
szintén ebből az összegből kerül támogatásra.

A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzó Képviselőtestület 
megbízásából még további pályázatokat küldött be felsőbb szintű 
testületekhez, mely pályázatok Aszód Város fejlődését, a lakos
ság életkörülményeinek javítását kívánnák elősegíteni. Mind
ezekről folyamatosan tájékoztatjuk Olvasóinkat.

Mert ez így van. Már több mint egy éve hogy választ akarunk kapni 
valakitől, hogy miért van ez így, de a valamikori kedves választó- 
polgár erre nem kap választ. Pld. a 211991. sz. Miniszteri rendelet 
egy személyre napi 170 liter vízfogyasztást állapít meg, akkor az 
aszódi Ónkormányzat pld. miért akar egy személynek 636 liter 
napi vízfogyasztást megállapítani. Nincs válasz rá. Miért kell a 
havi 765 Ft víz- és csatornadíjat fizetni az egy személynek akkor 
is, amennyiben éppen egy hónapig kórházban volt. Tehát a kórház 
is fizette, de a személy is fizette a víz- és csatornadíjai. A Duna- 
menti Víz- és Csatornamű egyik vezetője nagy huncutságnak 
nevezte ezt az átalánydíjas víz- és csatornadíj fizetést. Én mást 
gondolok róla, mert nem más, mint törvényesen biztosított csalás. 
Én 19.100 liter vizet fogyaszthatnék el egy hónap alatt, mivel havi 
765 Ft-ot fizetek. De arra sem kapok választ, hogy ezt a mennyi
séget el is fogyaszthatom? még akkor is amennyiben semmi szük
ségem arra? Véleményem szerint igen, mert kifizettetik velem. Azt 
sem értik a vízfogyasztók, hogy miért volt szükséges sok százezer 
forintos költséggel a vízórákat felszereltetni, amikor nem azok 
szerint fizetik a vízdíjat.

Valahogy ilyen kérdések megválaszold!lanságában kell keres
ni azt, ahogy a Képviselő Úr is írja, hogy fokoztosan veszíti el az 
Önkormányzat a bizalmat.

Talán még nem jutott el az Ónkormányzatig az a suttogás sem, 
hogy a volt szovjet laktanya őrzése most már többe kerül, mint 
amennyit az egész laktanya megér. Akik őrzik, azok jó l járnak, de 
vajon kinek van annyi pénze, amikor egyéb fontosabb dolgokra 
sem ju t elég pénz, legalábbis ez a véleménye az Önkormányzat
nak.

Tisztelt Képviselő Úr!
Teljesen megértem, hogy tűrőképessége határához jutott. Nem 

csak értem, hanem hiszem is, hisz több képviselőnek is ugyanez a 
véleménye, de a lemondással nem old meg semmit, ellenben 
táplálja a „ suttogást ” és megerősíti azt,, a rosszhiszemű híreszte
lést is" hogy nem is az Ónkormányzaté az irányítás a városban, 
hanem 3-4 személyé.

Aszód, 1991. augusztus 12-én.
id. Dancs Antal
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A DOLGOK KOZEPEBE VAGVA
Beszélgetés Bagyin József polgármester úrral

AT: Az Aszódi Tükör szerkesztőjeként engedje meg, hogy 
feltegyek néhány kérdést, melyek joggal tartanak igényt az olva
sók érdeklődésére, s melyek megválaszolására Ön a legilletéke
sebb!

BJ: Parancsoljon velem!
AT: Két képviselő márkivált a testületből és mint láttuk a listán 

lévő jelöltek fokozatosan lépnek előrejutnak képviselői székhez. 
Ez jelentheti azt, hogy idővel kicserélődhet a város Képviselőtes
tülete?

BJ: Igen. A pontosság kedvéért, engedje meg, hogy idézzem 
az ide vonatkozó jogszabályt! /A magyar Köztársaság Alkotmá
nyának módosításáról szóló 1990. évi LXIII. törvény, XIII. fejezet 
Időközi választás, 53 § /3/ és /4/ bekezdés -  szerk./

Ha a kislistáról, illetőleg a listáról megválasztott képviselő 
helye üresedik meg, helyére a legtöbb szavazatot elért, illetőleg a 
listán következő jelölt lép. Ha a kislistán, illetőleg a listán nincs 
több jelölt, akkor időközi választást nem kell kiírni, a mandátum 
a következő általános választásig betöltetlen marad. Ha a kislistán 
megválasztott képviselők számaa képviselőtestület működéséhez 
szükséges létszám alá csökken, akkor az üres helyekre időközi 
választást kell kitűzni.

Egyébként nem kell abba a hibába esni, hogy az a jó képviselő, 
aki több szavazatot kapott a választásokon!

AT: Nehezen tapasztalható előrelépés a szovjet-magyar tárgya
lásokon. Mennyiben érződik ez a toporgás az aszódi szovjet 
laktanyával kapcsolatban?

BJ: Három tulajdonosa van a laktanyának, illetve a laktanya 
területének: a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet, az Önkormány
zat és a Szovjetunió. A Magyar Honvédségnek van egy mutatója 
a laktanyák értékének a meghatározásához. Ez az építés időpont
jának és az amortizációnak a függvényeként határoz. Ennek alap
ján a szovjet laktanya értéke 136 millió Ft. Ez az effektív 
fizetnivaló, melyet a szovjet fél elfogadott. Sajnos a folyamatokat 
lassítják a tisztázatlan tulajdonviszonyok.

AT: Hol tartanak a tárgyalások az Omega Touristtal?
B J: A Omega Touristról van referenciánk, viszont a vele kap

csolatban álló szovjet bankról a Magyar Külkereskedelmi Bank
nak nincs tudomása. Lehet, hogy létezik, de mi nem rendelkezünk 
róla a szükséges bizonylatokkal. Nyilván ez a tény fékezi az 
előrelépést.

AT: Egyelőre nem marad más, mint őrizni az objektumot és 
fizetni az őrzőket. Apropó, ki fizeti a ,.révészt”?

BJ: Nem az Önkormányzat. Az őröket a Kincstári Vagyonke
zelő Szervezet fizeti.

AT: Sétáim során rengeteg üres lakást látok a Lakótelepen. 
Mikor dől már el végre a lakások körül zajló huzavona?

BJ: A Magyar Honvédség létrehozott egy Kft-t, melynek 
keretén belül ők értékesítik majd az 5/8-as épületben lévő lakáso
kat. Sztán István laktanyaparancsnok-képviselő úr szeptemberre 
ígéri -  én ebben nem bízok.

AT: Milyen áron kaphatók majd a lakások?
B J: Történt egy hivatalos fölértékelés, mely 700 000 -  

1 000 000 Ft közötti árban szabta meg a lakások értékét.
AT: Nem túlzás azokért a lakásokért ennyi pénzt kérni?
BJ: A mai építőanyag árak figyelembevétele mellett, szerintem 

-  nem.
AT: Tavaly az M3-as hídig új aszfaltszőnyeggel borították be 

a 30-as utat. Számíthatunk-e a folytatására Aszódon?
BJ: 1991-ben nem. Idén csupán karbantartási munkák lesznek.
AT: Úgy tudom terveznek csatornázást az Újtelepen?
BJ: Igen. Augusztus 15-én kell elkezdődnie a munkának és 

Karácsonyig be kell fejeződnie! Konkrétan a Hajnóczy, Rákóczi, 
Bethlen és Bocskai utcák kerülnek bekötésre.

AT: Vajon lesz- e állami kompenzáció a Veszélyeshulladék
lerakó Telep ittlétéért?

B J: Becker Pál országgyűlési képviselő úr kezdeményezésére 
készült egy Emlékeztető. Személyes találkozóra is sor kerül az 
ipari miniszterrel, Bőd Péter Ákos úrral. Eredményként könyvel
hető el, hogy a Veszélycshulladék-lerakó Telep működtetője meg
bízást kapott a kompenzáció megvalósítására. Ennek értelmében 
elhozzák Aszódig a gáz gerincvezetékét. Bízok benne, hogy erre 
az eseményre 1992-ben sor kerül.

AT: Ismerve a jelenlegi állapotokat, megközelítőleg meddig 
idegeskedünk mi hívók a vonal egyik végén, kínlódnak a közpon
tosok a vonal közepén és csodálkoznak azok a szerencsések, kik 
természetesnek veszik a tárcsázva telefonálást? Röviden: lesz 
crossbar Aszódon vagy sem?

B J: A probléma legalább olyan bonyolult, mint maga a telefo
nálás. A MagyarTávközlési Vállalat/MATÁV/, jelenleg Magyar-
országon monopolhelyzetben van. Ezt az állapotot igyekszik 
liberalizálni a Széles Gábor által vezetett Műszertechnika Rt, mely 
fölajánlotta a galgamenti településeknek -Zsámboktól Galgamá- 
csáig -  a közreműködését. Az ő általuk kialakítandó rendszer 
egyszerűsítené a jelenlegi crossbar viszonyokat, valamint a MA
TÁV Aszódra vonatkozó terveit megelőzve, előbb juttatná a 
helybelieket közvetlen vonalhoz. A tárgyalások jelenleg is foly
nak, a fejleményekről majd a későbbiekben tudok beszámolni.

AT: Mi a véleménye az Aszódi Tükörről?
BJ: Szorgalmas olvasója vagyok a lapnak, nagyon tetszik. 

Intellektuálisabb, mint azelőtt volt. Ez nem baj, csak nem tudom 
mennyiben nyeri el a tetszését a nagyközönségnek. Több interjút 
lehetne készíteni, melyek közelebbé, érthetőbbé hozzák illetve 
teszik a problémákat. Tudom hogy nehéz, de próbáljanak meg 
több embert bevonni ebbe a munkába!

AT: Köszönöm az interjút!
BJ: Állok máskor is rendelkezésére! Számomra és mondhatom 

a Képviselőtestület nevében is, számunkra fontos a lap. Köszö
nöm én is, hogy megkeresett.

Asztalos Tamás 
1991. augusztus 12.
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HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Szűcs Zsolt -  Muri Mária 

Kalina Csaba -  Gyebnár Klára 
Bodovics János -  Szabó Zsuzsanna 

Berze János -  Molnár Tünde 
Konkoly Mihály -  Korita Marianna 

Le Hoai Giang -  Kaputa Julianna 
Bán János -  Ottó Ilona 

Tóth Zsolt -  Bányánszki Ildikó 
Masznyik István -  Nagy Emese

SZÜLETETT
Búzás Kitti Brigitta Bethlen G. u. 47.

Darai Andrea Petőfi u. 8.
Hegyesi Zsófia Kossuth u. 80. 
Katona Simon Bocskai u. 4.
Makkai Gábor Falujárók u. 5/1. 
Rigó Milán Iskola köz 4.
Serfőző László Hunyadi u. 13. 
Spisák Ádám Falujárók u. 5/18. 
Bédeg Dalma Petőfi u. 29.
Homyák Tímea Horváth I. u. 3. 
Kiss Attila Tamás Béke u. 4. 
Lenthár Lajos Gergő Kossuth u. 57. 
Ócsai Dávid Pál Tükör u. 7.
Pap Boglárka Bocskai u. 31.
Szalay László Zoltán Hatvani u. 7.
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P. Szabó Éva kiállítása

A Petőfi Múzeum rendezésében Hévízgyörkön, a középkori kiállítási katalógus szövegéből, melyet Koós Judith rnüvé-
templomban tekinthető meg P. Szabó Éva textilművész kiál- szettörténész, a megnyitó szónoka írt. A kiállítás szeptem-
lítása. Az újságban közölt méltatás részleteket tartalmaz a bér 8-tól a múzeumban látható. /Szerkó

P. Szabó Éva textilművész alkotásait átfogóan bemutató 
kiállításnak aligha találhattunk volna méltóbb helyet, mint 
a hévízgyörki középkori templomot. E falak és templom
belső csak ritkán találkozhat -  úgy gondolom -  ennyire 
ideillő, méltó tárlattal. Nem csak azért, mert Szabó Éva 
mintegy hat évtizedes pályájának minden korszaka a ma
gyar és az európai iparművészet szoros kapcsolatát példáz
za, de legfőképpen azért, mert a jelen kiállítása éppen 
azokat az egyházművészeti alkotásait emeli ki, amelyek az 
elmúlt fél évszázad alatt szinte teljesen homályban marad
tak.

Szabó Éva 1910-ben született Budapesten. Amikor 21 
éves korában, 1931-ben megnyitotta, saját szövőműhelyét 
a fővárosban, a Bálvány utca 14. szám alatt -  testvérével. 
Szabó Klárával együtt -  aligha lehetett sejteni, hogy a XX. 
századi iparművészetnek olyan csírája kezd kibontakozni 
hazánkban is, amelynek követése igazán csak napjainkban 
kezd tért hódítani.

Szabó Éva Csabai Ékes Lajos festőművésznél és Bort- 
nyik Sándornál, a „Magyar Bauhaus” műhelyében sajátítja 
el a rajzi stúdiumokat, majd Münchenben, Berlinben a 
szövéstechnikát. Tanulmányait a bécsi Iparművészeti Fő
iskolán, valamint a híres Bécsi Műhelyek-bcn, a „Wiener 
Wcrkstatte”-ban, annak egyik alapítójánál Josef Hoffmann 
professzornál folytatta. Tanult Oswald Haerdt tanárnál is.

Elsőként Szabó Éva készített hazánkban művészi terve
zésű gyapjúszövetet belsőberendezés, bútor és bclsőtérki- 
alakítás részére, amelynek alapja a művészi tervezés és a 
tökéletes kivitelezés.

1934-től a szövött anyagok mellett érdeklődése a kézzel 
nyomott textilekre is kiterjedt /chintz/. Sokrétű textilművé
szeti adottságaival tehetsége egyre több síkon bontja ki 
képességeit.

Alkotói világának mindvégig jellemzője marad a már 
pályája kezdetén jelentkező hármas összefüggés: a klasz- 
szikus hagyományok európai és egyetemes öröksége, a 
népművészet, valamint a korszerű formakincs eredeti, sa
játos átvétele, újraalkotása saját független alkotói törvényei 
szerint.

Szabó Éva vidéki gyűjtőutakra indult, hogy a régi falusi 
templomok, műemlékek, távoli és közeli múzeumok, elfe
lejtett tájak, parasztházak akkor meg nagyon is rejtett, 
ismeretlen kincseit kutassa fel, hasonlóan a bartóki, kodályi 
motívumgyűjtésekhez.

1937-ben a Párizsi Világkiállítás arany és ezüstérmét 
nyerte el, és ugyanez év hozta meg számára az országos 
mesterversenyen az „Ezüstkoszorús takácsmester” kitünte
tő oklevelet is. Az 1985-ben alapított Iparművészeti Társu
lat, 70 darab nyomott és szövött textiltervét iparművészeti 
tervként fogadta el és regisztrálta. Munkái a világ számos 
helyére elkerültek, itthon pedig a fővárosban és vidéken 
neves tervezőépítészek középületeibe, magánházakba, vil
lákba, otthonokba és kislakásokba. Számos hazai -  önálló 
és közös -  kiállításai mellett szinte felsorolni és nehéz lenne 
a világ nagy városait, ahol bemutatói voltak: Róma, Brüsz- 
szel, Velence, Párizs, Berlin, Madrid, New York, San Fran
cisco, Kassa, Kolozsvár, Bécs, Torino stb.

1950 után egész műhelyével -  amelyhez még 1936-ban 
Kaesz Gyula tervei szerint bemutató terem létesült, a wei- 
mari Bauhaus világhírű mesterének és tanárának, Marcel 
Breuernek bútoraival és Kovács Margit szövést ábrázoló 
kerámia domborművével,-kilenc Jacquard szövőszékével 
és teljes felszerelésével együtt szövetkezetté alakult, pon
tosabban szövetkezette kényszerült, amelynek ő lett hosszú 
időn át a művészeti vezetője és tervezője.

Szabó Évának egyik legkiemelkedőbb alkotása a pécsi 
székesegyház részére készített 28 darabból álló nagy omá- 
tus, amelynek terveit és kivitelezését egyaránt ő készítette.

A magyar miseruhák történetében egyedülálló ez az 
ornátus, mivel mind témája, mind a tervek kialakítása 
magyar vonatkozású. A pécsi székesegyház gyűjteményé
ben a 28 darabból álló miseruhák és tartozékaik több mint 
fél évszázad után is kifogástalan állapotban találhatók, 
nagy ünneppeken liturgikus használatuk is megtörténik. A 
nagy omátus: Pluviale. Dalmatica, Casula, Tunicella, Ni- 
pulus, Stola, Gremiali részekből áll. Azóta több külföldi 
szakirodalom is hivatkozik erre az egyedülálló egyházmű
vészeti alkotásra, amely Virág Ferenc püspök 1938. au
gusztus 20-án, Szent István ünnepén szentelt fel 

liturgiái használatra.
Mindezek alapján -  úgy gondolom -  a XX. századi 

magyar iparművészet szempontjából igen jelentős életmű
kiállítás megnyitásának vagyunk tanúi, egy olyan művész 
pályaképének, melynek korszakos jelentőségét felismerni 
és méltó módon értékelni immár nem csak lehetőségünk, 
de kötelességünk is.

Dr. Koós Judith

Hívogató
RÉGEN VOLT POLGÁRISTÁK!

Az aszódi evangélikus Leánynevelő Intézet alapításának 
100. évfordulóján ünnepi megemlékezés lesz.

Szeretettel hívunk és várunk 
1991. szeptember 8-án vasárnap 
egy nagy találkozóra.
9.00 órától gyülekezés az iskola udvarán
10.00 órától ünnepi istentisztelet 
Ebéd
15.00 órakor a díszteremben megemlékezés 
Bővebb felvilágosítást ad a rendezőség nevében 
Penák Pálné -  Aszód, Bethlen -Gábor út 21.
Szeretettel várják az érdeklődőket is szeptember 8-án e

szép évfordulóra, melynek rendezéséhez segítséget a Kol
légium nyújt.

FIGYELEM!
Ezen a napon jelenik meg a Petőfi Múzeum kiadásában 

DETRE János: Az Aszódi Evangélikus Leánynevelő törté
nete c. könyv, amely az ünnepség helyszínén megvásárol
ható.

PETŐFI MÚZEUM
Szontágh lépcső 2. Telefon: 14
Nyitva: hétfő kivételével minden nap 10-18 óra között
Állandó kiállítás: GALGA MENTE
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Városi Közösségi Ház (Művelődési Ház) 

Aszód, Kossuth L. u. 72. Telefon: 9.

F IG Y E L E M !
A Művelődési Házon belül működő
C S A L Á D I  I N T É Z E T

vállalja esküvők, névadók és egyéb rendezvények megszerve
zését és lebonyolítását.

Kívánsága szerint rendezzük meg és tesszük emlékezetessé 
családi ünnepeit.

VEGYE IGÉNYBE SZOLGÁLTATÁSAINKAT 
zenés irodalmi összeállítás, fotózás, videofelvétel készítés. 

Igény bejelentés:
a Polgármesteri hivatalban (Aszód. Szabadság tér 9.) 

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

Pardi Lászlónénál (Telefon: Aszód 9)

f  FIATALOK, TANULNI VÁGYÓK* ^  
Utolsó tehetőség a szeptemberben induló 

v tanfolyamok Jelentkezésére J,

Szakmunkás képesítést nyújtó /fizikai/ tanfolyamok
-  kisteljesítményű kazánfűtő tanfolyam (3 hónap)
-  festő tanfolyam (1 éves)
-  kőműves, ács- állványozó tanfolyam (léves)
-  betanított ív- és lánghegesztő tanfolyam (4 hónapos)
-  targoncavezető tanfolyam (2 hónapos)
A tanfolyamokra jelentkezési feltétel:
17 éves kor, 8 általános iskolai végzettség.
A tanfolyamok tandíja: 7.000 -  8.000 közöttlesz.
A tanfolyamokat 30 fő jelentkezése esetén tudjuk indítani.

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

éves), 15 éves kortól, 8 általános iskolát végzettséggel
-  ABC áruházi eladói tanfolyam (2 éves), 14 éves kortól, 8 

általános iskolai végzettséggel (Tandíj: kb. 35.000 Ft)
-  Szakács tanfolyam 17 éves kortól, 8 általános iskolai 

végzettséggel

Középfokú végzettséget biztosító tanfolyamok
-  boltvezetői tanfolyam (kereskedelem) (1 éves), érettségi

vel vagy szakirányú szakmunkásbizonytvánnyal rendelkezők 
részére

-vendéglátóipari üzletvezetői tanfolyam (1 éves), érettségi
vel vagy szakirányú szakmunkásbizonytvánnyal rendelkezők 
részére

A tanfolyamok Aszódon történő indulásának feltétele:
25-30 fő jelentkezése.
A tandíj 12.000 -  20.000 Ft között várható.

A tanfolyamokkal kapcsolatos bővebb 
felvilágosítást a Művelődési Házban 

Pardi Lászlóné ad személyesen vagy telefonon.

Jelentkezéseket várunk az alábbi 
nyelvtanfolyamokra:

Német kezdő: 2.000,- Ft tandíj /  40 óra 
Német középhaladó: 2.500,- Ft tandíj /40 óra 
Angol kezdő: 2.000,- Ft tandíj /40 óra 
Angol középhaladó: 2.500,- Ft tandíj /  40 óra 
A tanfolyamok 10 fő jelentkezése után indulnak.

Jelenkezés: 1991. szeptember 10-ig a Művelődési Házban

A Vécsey Károly Helyőrségi Klub 
szeptemberi ajánlata

15-én 9.00-tól:
„Schnell” Pest megyei egyéni és csapat sakkverseny

Minden pénteken 2100- 0200-ig 
Club’90 diszkó

13-án
Fantasztikus RAP-párbaj

a műfaj legjobb hazai előadóinak közreműködésével

Az alábbi tanfolyamokra, szakkörökre, 
klubokra várjuk még a jelentkezéseket:

-  gépírótanfolyam
-  titkárnőképző tanfolyam 
-jazzbalett tanfolyam 
-d iák  újságírótanfolyam
-  csillagász szakkör 
-képzőművészeti szakkör
-  HEK-színpad, színjátszókor

SZÓRAKOZÁS MELLETT SPORTOLJON!

Tekepályánk keddtől -  szombatig+
Pool billiárd a hét minden napján áll az érdeklődők 

rendelkezésére!

A hévfzgyörki templom belseje a kiállítás részletével



T Ü K Ö R 9

KULTURÁLIS ÉLET
FELHÍVÁS

Aszód város Önkormányzata, a város közművelő
dési intézményeivel közösen 1991. november-decem
ber hónapokban meghirdeti az „Aszódiak az 
aszódiaknak” című kulturális és művészeti játékot.

A játékban reszt vehet minden jelenlegi vagy vala
mikor volt aszódi lakos,aki tehetségét, tudását, müvé- 
szetétmásokszórakoztatúsára,önmaga gyarapítására 
bemutatná.

A bemutatkozásokra az alábbi kategóriákat java- 
soljuk:

Előadóművészét:
-  vers és prózamondás
-színjátszás /ma*. 15 perc/
-  ének /egyéni v. kórus/ (max. 8 perc)
-  zene /szóló v. zenekar/ (max. 10 perc)
-  tánc /szóló v. max. 3 pár/ (max. 10 perc)
-  pantomim /egyéni v. csoportos/ (max. 15 perc)
-  egyéb -  ide minden más belefér (max. 8 perc)
Képzőművészet:
-festmények, grafika, plasztika, fafaragás
-kézimunkák (varrás, szövés stb.)
A játékra a jelentkezés alsó határa: 12 év.
A jelentkezőket folyamatosan várjuk 1991. október 

11-ig.
Jelentkezés személyesen a Vécsey Károly Helyőr

ségi Klubban és a Petőfi Sándor Művelődési Házban.
A játékban a legnagyobb közönség és szakmai sikert 

elértek jutalomban is részesülnek.
A szervezők nevében:

Vörös László

... l !::::::::::;::::::::::::::::: ................. ..:

Dalmatica -1 9 3 8
(Bő ujjú, két oldalt nyitott, térdig érő miseruha a papi 

segédlet részére)

A MŰVELŐDÉSI HÁZ 
SZEPTEMBER HAVI 

MOZI MŰSORA

Az előadások minden szombaton 18.30 
órakor kezdődnek!

Jegyár: 30,- Ft
A Nyugdíjas klub tagjai a mozit ingyen látogathatják!

Szeptember 7. L.A. STORY /Az őrült város/
színes szinkronizált amerikai vígjáték 
Főszereplő: Rick Moranis, Steve Martin

Szeptember 14. TORTÚRA /Misery/ 
színes szinkronizált amerikai krimi 
Főszerepelő: James Caan, Kathy Bates

Szeptember 21. NE FOLYTASSA FELSÉG!
színes szinkronizált amerikai vígjáték 
Főszereplő: John Goodman, Peter O’Toole

Szeptember 28. ÉBREDÉSEK
színes szinkronizált amerikai film 
Főszereplő: Robin Williams, Róbert De Niro

VÁRJUK ÖNT IS 
A MŰVELŐDÉSI HÁZBA!

SPORT
PEST MEGYE

11. osztályú labdarúgó bajnokság 
1991-92. évi őszi idény sorolása

Felnőtt Ifjúsági

I.forduló 1991.08.25.
Iklad -  Aszód 17.00 óra 15.00 óra

Il.forduló 1991.09.01
I Aszód -  Iklad 16.30 óra 14.30 óra

III. forduló 1991.09.08.
Pilis -  Aszód 16.30 óra 14.30 óra

IV. forduló 1991.09.15.
Aszód -  Üllő 16.30 óra 14.30 óra

V. forduló 1991.09.22.
GEAC/Toldi DSK/ -  
Aszód 16.00 óra 14.00 óra
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„Szárnybontások” és „szárnytörések” a 
testvérvárosi kapcsolatokban

Megdöbbenve olvastam Frajna Miklós igazgató úr Nyárád- 
szeredáról szóló beszámolójának egy mondatát: „Mert szép 
dolog, sőt még talán hasznos is testvérvárost keresni Nyuga
ton, Északon vagy Délen, de nem törődni, nem észrevenni 
azokat, akiknek ránk van szükségük, ez csúnya, bizony nagyon 
csúnya dolog!”

Ismerve Igazgató úr egyenes jellemét, tudva, hogy ítéletei
ben mindig törekedett objektív lenni, azt gondolom, hogy ezen 
mondata a mi dolgainkban való teljes tájékozatlanságának 
köszönhető. Ezért itt, most örömmel közreadom kapcsolataink 
múltját, jelenét és terveink reményeink szerinti jövőjét.

Az álandi gyülekezettel mi a kapcsolatot nem tavaly, hanem 
már hét évvel ezelőtt kezdtük. Először éveken át csak levelezés 
folyt, megpróbáltuk megismerni egymást. Ok minket, hogy 
milyen lehet egy magyarországi tót kisebbség sorsa egyházá
ban és az ország történelmében. Mert ők is egy finnországi 
svéd kisebbség. Megpróbálták megismerni múltunkat, jele
nünket, és ezt tettük mi is. Szó sem volt holmi anyagi haszonról 
... Néhány éves levelezés után döntött úgy a két gyülekezet, 
hogy személyes találkozásra is sort kerít. Ez a találkozás két 
évvel ezelőtt történt, amikor a gyülekezet lelkészénének veze
tésével /46 fő/ aszódi családokat látogattak meg. Ezen látoga
tás teljes költségét a meglátogatott családok állták. Ok 
fogadták be a vendégeket, gyakorolva magukat a keresztyén 
vendégszeretetben, s megerősödve a hitben. Tehát valóban 
nagy haszna volt ennek a találkozásnak, lelki haszna mindkét 
fél számára.

S hogy volt-e anyagi vonzata is? Igen. A romániai esemé
nyek kirobbanása után az Aszódi Evangélikus Egyházközös
ség m ár karácsony  m ásnap ján  a te ljes o ffertórium ot 
/perselypénz/ az erdélyi események szenvedői javára adta, s 
attól kezdve egy héten át két családnál gyűjtötték a termé
szetbeni adományokat, ruhát, élelmiszert, gyógyszert, melye
ket elsők között az országban indítottak teherautóval útnak 
január első hetében. S milyen csodálatosak a testvérgyüleke
zeti kapcsolatok szó nélkül is? ... Karácsony másnapján az 
Álandi Gyülekezet -  a tőlünk kapott szeretettől felindulva -  
50.000 finn márkát gyűjtött össze az Erdélyben élő magyar

kisebbség javára, s azt még az év utolsó napjaiban mint 
gyorssegélyt át is utaltak az erdélyi károsultaknak.

Az elmúlt évben mi látogattuk meg őket, és azóta is jönnek- 
mennek a köszönő levelek, melyekben szó sincs anyagi ha
szonról. Ha van hasznunk, akkor az a lelki haszon elősegítése, 
így került sor tavasszal a konfirmandus ruhák rendezésére, 
hogy ne okozzon az aszódi családoknak anyagi terhet a kon- 
firmatio. S így került sor ezen a nyáron egy adag ruha átadására 
az aszódi Orvosi Rendelő és a Hatvani Kórház részére, és 
néhány zsák a Vöröskeresztre vár, hogy szétossza az életszín
vonal alatt élő gyermekek számára. így kapott játékot a böl
csőde és a gyerm ekrendelő...

De nem a „haszonleső” Evangélikus Egyház.
Sajnálom, hogy amikor itt voltak a nyárádszeredai diákok, 

senki nem keresett minket, hogy tartsunk egy közös estét a 
gyülekezettel, a mi ifjúságunkkal, pedig biztosan szívesen 
vállalkoztak volna aszódi evangélikus családok, hogy vendé
gül lássák a nyárádszeredai diákokat. Mi elmentünk a Műve
lődési H ázba, hogy kapcsolato t keressünk más aszódi 
fiatalokkal is, sőt a Kollégium is segített azzal, hogy helyet 
biztosított a díszvacsora megtartására.

A finn dómtemplommal kialakult kapcsolatunk is három 
évvel ezelőtt kezdődött, ami azóta ugyancsak sok lelki haszon
nal jár, s anyagi haszna is egyházközösségünk munkakörül
ményeit javítja.

ígértem valamit terveinkről is. Mint szlovák kisebbségű 
gyülekezet, lassalelfelejtve gyökereinket, visszalapozva egy
háztörténetünket, kiderült, hogy Rozsnyóval is volt Aszódnak 
kapcsolata. Tehát keressük egy szlovákiai egyházközösséggel 
a kapcsolatot. Még nem tudjuk, hogy egymást kölcsönösen 
megismerve, majd melyik várossal sikerül ez, mégis remény
kedünk, hogy kitekintve a világba, Európába, valahol közös a 
gyökerünk, akár román, akár szlovák, akár finn vagy svéd 
gyülekezetről van is szó, s ez a Jézus Krisztusban megtestesülő 
keresztyén eszmeiség, szeretet. S hadd zárjam Frajna igazgató 
úr reménységével, mert ez a mi meggyőződésünk is: „hogy mi 
is sokat kaphatunk tőlük. Igaz, ez forintban nem fejezhető 
ki.”-  S ez az egymásra figyelés testvéri szeretete.

Fischlné Dr. Horváth Anna

ÁLANDI VENDÉGEINK VOLTAK
Az aszódi evangélikus egyházközösség meghívására au

gusztus 2-án este érkezett a 70 tagú finn ifjúsági küldöttség 
-  a Marienhanni gyülekezet kórusa -  Magyarországra.

Itt tartózkodásuk első állomása Keszthely volt.Mivel 
késő este érkeztek, kevés idő jutott a balatoni táj megtekin
tésére. Ennek ellenére azonban sikerült egyik vágyuk: fü
rödni a Balatonban. Aszódra tartva gyönyörködhettek a 
Dunántúl, ill. a tó északi vidékének szépségében. Miután 
megérkeztek, aszódi családokhoz lettek elszállásolva. El
látásukról teljes egészében a vendéglátók gondoskodtak. 
Első hangversenyükön, melyet az evangélikus templom
ban adtak, nagyon sokan voltak. Műsoruk első részében a 
kórus énekelt, majd a neves goszpel énekesnő Cyndes 
Peters gyönyörű hangját hallhatta a közönség szólóban és 
a kórussal közösen.

A magyar kísérők megmutatták vendégeiknek történel
mi városunkat, Egert, amely minden bizonnyal sokak szá
mára emlékeztes marad: hiszen a 70 tagú kórus dalra fakadt 
az egri vár közepén, a kápolnában, a város közepén a 
székesegyház előtt.

A kórus tagjai 90 %-ban diákok: középiskolások, egye
temisták. Felnőtt ifjúsági kísérők -  diakónus -  kísérték 
őket, akik nem kimondottan lelkészek, de lelkészvégzett- 
ségűek.

Augusztus 4-én a vácrátóti botanikus kert és az acsai 
kastély megtekintése után a budapesti Fasor-i evangélikus 
templomban adtak hangversenyt. Megnézték az esti Buda
pestet, melynek látványa teljesen elbűvölte őket.

A szódi tartózkodásuk záróprogramja a Művelődési Ház
ban a helyi fiatalokkal való találkozás volt. Diszkó és 
táncház, kinek-kinek kedve szerint. Ismerkedés, beszélge
tés, tánc. Ők magyar népitáncot tanultak, nekünk finn ifjú
sági játékokat tanítottak. Jó hangulatú zárása volt ez az este 
ennek a 4 napnak.

A búcsúzás augusztus 6-án reggel a Múzeum előtt az 
álandi zászló levonása és a két nemzet himnuszának közös 
eléneklése mellett a viszontlátás reményében történt, hi
szen jövőre az aszódi gyülekezet látogat el Marienhannba.

Kovács István Csaba
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HA TÚL M ESSZIRE NÉZÜNK...

nem látjuk meg a közelebbi dolgokat Régóta fogalmazódnak 
benne a most papírra vetett gondolatok. És egyre erősebben hi
szem, hogy meg kell írni ezt a cikket. De úgy, hogy ne bántsak 
másokat, s úgy, hogy másokat is arra késztessek, hogy elgondol- 
kodjasnak: tényleg teenűnk kellene valamit.

Nagyon fontosnak tartom, az aszódi evangélikus gyülekezet 
kapcsolatát a távoli áalandi gyülekezettel. Tiszteletre és támoga
tásra méltó tevékenység. Nem csak azért, mmert minden ilyen 
kapcsolat ablaknyitás a világra, hanem azért is, mert a finnek 
nyelvi és etnikai rokonaink, közös őshazából rajzottunk a világ
ba, küzüsek a gyökereink.

De Ilyen gyökereket másutt is lehet találni és úgy érzem, kell 
is találni. Történelmi tény, hogy_aszód a török uralom idején 
elnéptelenedett, s a település fellendítése, benépesítése csak be
telepítéssel oldódhatott meg. A Podmaniczkyek magukkal hozták 
jobbágyaikat, akik vallásukat tekintve főleg evangélikusok, etni
kai szempontból pedig zömmel szlovákok. -  ahogyan akkor 
mondták: tótok -  voltak. (Bár ma már az öregek közül is csak 
kevesen beszélik a szlovák nyelvet, a régi aszódi családnevek egy 
része megerősíti állításomat). Az ő gyökereik egészen közel kere
sendők. S szeretném az utolsó szót nyomatékosan kiemelni:, 
keresendők.

1987 nyarán a Magas-Tátrába utaztunk. Útközben igyekez
tünk minden nevezetességet -  a lehetőségekhez képest -  megte
kinteni. így esett a választásunk az útikönyv alapján a 
rimaszombati evangélikus templomra. A templom zárva volt, de 
megtaláltuk a lelkészt, aki nagyon készségesen végigkalauzolt 
minket a templomon. Minden^megmutatott, nagyon kedvesen 
elmagyarázott mindent, amit fontosnak tartott, illetve amire rákér
deztünk. Eközben sűrűn elnézést kért, hogy nem mindig tudja 
magát pontosan kifejezni, mert az anyanyelve szlovák. A liturgia 
nyelvét jól tudja magyarul, hiszen a magyar nyelvű istentiszteleket

HADVONULÁSOK, RABLÁSOK 
1604-1664.

A tizenötéves háború befejezésével nem változott semmi. Foly
tatódtak a hadvonulások és az ostromok, ahogy a felek erőre 
kaptak. 1620 és 1626-ban a Bocskai vezette szabadságharc és a 
Bethlen Gábor vezette hadműveletek a Galgavidékét nem érintet
ték ugyan, de kihatásai érződtek. 1610. október 2-n Zturcz/1620- 
ban a váci vár kapitánya/ Kartalról Rádra utazva levélben számolt 
be az itt „telelő” tatárcsapatok pusztító tevékenységeiről... Leölt 
állatok, kifosztott,, feldúlt falvak...

1625-ben a hatvani palánk újra jelentős erősség, őrsége ekkor 
300 fő gyalogos és 300 fő lovaskatonából állt. A háborús kiadások 
évről-évre növelték az adót, de a hadszíntéren, ahonnan fizetni 
kellene egyre jobban pusztul az adóalapot képező jobbágy gazda
ság. Kialakul a sajátos jobbágy védekezés -  futás a mocsarakba, 
az erdőkbe, a hegyekbe. De ha életét meg is menti, az igaerő 
pótlására nem törekszik, módjában sem áll -  ehhez helyben lakás 
volna a feltétel, meg nem is törekszik azért sem, mert így mentesül 
az igarobot alól.

A még török kézen lévő területeken lévő földek birtoklásáért 
megindulnak a birtok perek, már 1612—ben járják a püspökhat- 
vani-györki /Galgagyörk/ határt, 1647-48-ban az aszódi, majd az 
aszódi-bagi határt, mintha a török itt sem volna. Sorra rendelik fel 
Fülekre a jobbágyokat a véget nem érő birtokperek ügyeiben -  s 
ez az út néha hetekig is eltart.

A tatársegéd hadak jelenléte szinte állandósult -  tartózkodási 
helyeik nem ismertek, csupán a mai földrajzi nevek utalnak he
lyeikre, dúlásaikra. A nép megalakítja önvédő szervezeteit, létre
jön a parasztvármegye, amely sok mindenre jó, de a két nagy 
ellenféllel szemben nem volt ereje -  a török és a magyar ellen.

is ő tartja, de a köznyelvi kifejezések időnként gondot okoznak 
neki. A látogatás végén megkérdeztük, hogy van-e kapcsolatul^L- 
a magyarországi evangélikusokkal, mire azt felelte, hogy alap
jában véve nincs, mert az állam teljesen rátelepedett az egyházra, 
és nem nézné jó szemmel az egyház ilyen kapcsolatait. Pedig 
szükség lenne rá.

Látom városunkban a szlovákiaki bevásárló utazásokra felhívó 
plakátokat. Ilyenkor mindig szomorú leszek. Mert az így utazó 
honfitársaink a tájból, a városbp nem látnak sokat, mert azzal 
vannak elfoglalva, hogy hol és hogyan tüntessék el a cipősdobo- 
zokat, arról már nem is szólok, hogy egészen biztos nagyon 
kevésnek jut ezsébe, hogy megnézzen egy-egy múzeumot (pl. 
Léván), vagy megkeresse a nagysallói csata tiszteletére emelt 
emlékművet, (Egészen közel van Lévához) Pedig nagyon fontos 
lenne, hogy kapcsolatot keressünk és találunk az ottani emberek
kel is, mert a Dunán és az Ipolyon könnyebb nekünk , kisembe
reknek hidat vernünk, mint a hídépítőknek vagy a politikusoknak. 
Csak nem szabad hagyni, hogy összeveszítsenek minket. Begyó
gyítani való sebünk pedig különösen akad évtizedekre, talán 
évszázadokra visszamenőleg.

A gyökerek keresésével ebben nasgyon ssokat tehetne az aszó
di evangélikus gyülekezet (Természetesen mások is!) Fontos az 
alandi kapcsolat, keprs, hogy ápolják szeretettel. De félek, ha túl 
messzire nézünk, nem látjuk meg a közelebbi dolgokat. Erdélyt 
már észrevettük. De beleestünk abba a hibába, hogy Erdély is 
elfedte egy ideig a többi gondot, problémát. így sokáig ezt nem 
vettük észre, hogy sok tekintetben Szlovákiában sincs minden 
rendben. Csak ott nem voltak az embereknek mindennapi kenyér
gondjaik, s így a kiáltásuk sem hallatszott olyan messzire.

Tennünk, segítenünk kell. S a kezdőlépéseket nekünk, kisem
bereknek kell megtennünk. És ebben segíthetne az evangélikus 
gyülekezet is, éppen a vallási és etnikai kapcsolódás révén. Úgy 
gondolom, hogy ez a diakónia szellemével nem áll ellentétben.

Hónig Antal

Dúlta a vidéket más is! 1641. dec. 21-én Bakos Gábor kilenced 
magával a inácsai bíró jobbágyának házára rontott rabolva egy 
tucat ökröt, lovat stb. 1656. dec. 13-án a vidék utolsó kényura 
Balassi Imre gyarmati katonái pusztítják Túrát, ütve-verve az 
embereket, a marhák bőrét felhasogatva, az árpát kiszórták a 
fagyott talajra. Tették mindezt azért, mert a turaiak -  és zsámbo- 
kiaknak adó és birtok vitája támadt Balassival szemben.

1663- ban Kiiprülü Ahmed elfoglalja Érsekújvárt, visszafelé 
jövet sorra foglalja a nógrádi várakat. Ekkor, ez évben cserél 
gazdát Buják, melyet végül is a hatvani török foglal el.

1664- ben Kucsuk pasa vonul át a vidéken Váradró /Nagyvárad/ 
Rózsahegy /Ruzsomberek/ foglalására. Tehát a tizenötéves hábo
rú utáni ötven év, mint kitűnik nem telt el békésen, a látszólagos 
had vonulások csökkenése ellenére sem, mert ez a csökkenés csak 
látszat. Hiszen az átvonult hadak visszatérve ismételten átvonul
tak -nyomukban a pusztulás állandósult csak.

Bank László
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ASZÓDI HÚSKÖRKÉP 
1991.VIII.7-17.

Kíváncsi voltam arra, hogy a nagy reklámmal hirdetett 
leárazott húsakció Aszódon mennyire volt sikeres. TV-ból, 
rádióból, az újságokon keresztül bó információt kaphattunk 
azokról az áldatlan állpotokról, amelyeket az akció eredmé
nyezett. Nem lehet vitatni jószándékúságát, az élelmesebbek, 
tehetősebbek biztosan bővebben is jutottak hozzá, rosszul 
megint csak a kiskeresetű emberek jártak, akik ismételten nem 
tudtak kevés pénzükből 40-50 kg-os mennyiségeket venni 
nemcsak azért, mert anyagi helyzetük nem tette lehetővé, 
hanem nyilván azért sem, mert nem tudták volna hol tárolni, 
így maradtak a 3-4, max. 5 kg-os mennyiségnél, ha egyáltalán 
jutott ennyi.

Rendkívüli indulatokat váltott ki ez a 10 nap, próbára téve 
vevő, kereskedő türelmét.

Három -  húst áruló -  boltunkat kerestem fel és kértem 
információt, véleményt az akcióról.

Kérdéseim mindenütt azonosak voltak:
Mennyi húst rendeltek? ’
Mennyit kaptak?
Honnan érkezett a hús?
Milyen volt a minősége?
Ki tudták-e a vásárlók igényeit elégíteni?
Véleményük, tapasztalatuk az akcióról
Mind a három boltban gyakorlatilag azonos válaszokat 

kaptam. Mindig dupla annyi húst rendeltek, mint amennyi 
érkezett, sőt volt olyan szállítási nap, amikor hiába várták, nem 
érkezett meg a hús. /Egyébként a szokásos szerda-pénteki 
szállítást a Váci Kereskedelmi RT akció idejére kedd-csütör- 
tökre tette át!/ A .Középső’' boltban pld. előzetes igényfelmé
rést végeztek a vevők között, hogy megfelelő rendeléssel ki 
tudjanak minden vásárlót elégíteni. A hentesek gyakorlatilag 
egymaguk el tudták végezni a bontási munkákat, nem volt 
szükség segítőre a kevés mennyiség miatt. Az akció idején 
egyébként kizárólag csak a Váci Húsipar szállíthatott! Más
honnan nem is rendelhettek boltjaink húst.

Ilyen módon egyértelmű, hogy nem minden vevő jutott 
annyi és olyan húshoz, amennyit és amilyet szeretett volna. 
Természetesen megindult mindenütt a zúgolódás, gyűltek az 
indulatok, hiszen több órás, csaknem fél napos sorban állások 
után sem jutottak emberek húshoz, melynek minősége az első 
héten szép volt, a második héten azonban már kevésbé. Fél 
disznóként szállították a húst, és némelyik bizony már hatal
mas nagy anyaállat volt, így került levágásra.

Hogy minden embernek jusson valamennyi olcsó hús, a 
hentesek több alkalommal nem adták a kért mennyiséget, 
hanem annak csak egy részét, így is kevés volt. Gond volt az 
is, hogy nemcsak aszódiak vásároltak, nagyon sokan jöttek a 
környező községekből, Gödöllőről, sőt még Budapestről is. 
Természetesen az ő kiszolgálásuk megint csak indulatok for
rása volt. A kereskedők véleménye az akcióról egyöntetűen 
negatív. Jó volt a szándék, de nem volt kellően átgondolt a 
megoldás. A vágóhidak nem bírták a megnövekedett terheket. 
A boltoknak jelentős többletmunkát okozott kevés haszonnal, 
viszont annál több idegességgel, feszültséggel. A vásárlók egy 
része indulatait az eladókon vezette le, őket téve felelősssé a 
sok hiába való várakozásért. Pedig most éppen a kereskedők 
voltak az ún. áldozatok, hiszen egyfelől -  mindenféle ellen
szolgáltatás nélkül -  vállaniuk kellett a többletmunkát, más
felől állniuk kellett a vásárlók rohamát, eltűrni több esetben 
nem éppen barátságos megjegyzéseiket..

Összegezve a 10 napos akciót: A három aszódi bolt össze
sen 85 q húst rendelt. Ezzel szemben 40 q érkezett. Ha kicsit 
átgondoltabb lett volna a szervezés -  elég sok magyar példa 
volt már más jellegű akciók során -  biztosan mindenki számá
ra kellemesen és kedvezően zárult volna ez az akció.

Pardi Lászlóné

Vége van a  n yárn ak ....

Gyerekek, szülők, tanárok - mindannyian alig vártuk már, 
hogy vége legyen a tanévnek, kezdődjön a nyári szünet. Örül
tünk a hosszú, csaknem három hónapos suliszabadságnak. És 
most - jóformán észre sem vettük - és megint itt a szeptember.

Ki, hogyan, hol töltötte a nyári szünetet? Erre kértünk és 
kaptunk választ néhány aszódi gyerektől:.

- Bubenyák Zoltán 8 éves /III. osztályos/ II. sz. iskola
Mi egy hetet Balatonszemesen voltunk, aztán a nagyma

mámnál nyaraltam, Ikladon. Itthon sokat olvastam, meg vide
óztam. Nagyon szeretem az izgalmas filmeket, ahol sokat 
verekednek. Bicajoztam a barátaimmal. Csak kicsit várom a 
sulit, jó lenne, ha hosszabb lenne a szünet.

- Farkas József 8 éves /III! osztályos/ II. sz. iskola
Két hétig Gyulán voltunk üdülőben, aztán meg 2 hétig 

Bükfürdőn. Máshol nem voltam. Sokat bicajoztam, videóz
tam. És is azokat a filmeket szeretem, amiket a barátom, és az 
iskolát is csak egy kicsit várom

- Csordás Judit VII. osztályos I.sz. iskola
Két hetet nyaraltam a nagymamámnál Szomódon. Nagyon 

jó  volt, sok új ismerőst szereztem. Megtanultam motorozni. 
Itthon a barátainunal sok időt töltöttünk együtt. Mászkáltunk, 
péntekenként a Tiszti klubba jártunk discoba. TV-t néztem, 
videóztam. Segítettem az anyukámnak is. Az én feladatom 
otthon a mosogatás, felmosás, a cipők tisztántartása. Hogy 
várom-e sulit? - Igenis, meg nem is.

- Hegedűs Mária VII. osztályos II. sz. iskola
Itthon voltam az egész nyári szünetben, nem mentünk se

hová. Olvastam, videót, TV-t néztem. Segítettem otthon a 
takarításban, mosásban, teregefésben.

A sulit várom is meg nem is. Amikor unatkozom, akkor 
várom.

- Vanó Gábor VI. osztályos II. sz. iskola
Füzesgyarmaton voltunk a dédnagymamámnál, aztán Haj

dúszoboszlón üdültünk. 10 napot voltam Boglárlellén tábor
ban. Amikor itthon voltam olvastam, videóztam, fociztam és 
sokat bicikliztem.

Segíteni is szoktam, az én feladatom a bevásárlás. A sulit 
várom is meg nem is. Jó lesz találkozni ismét az osztálytársa
immal.

- Garamvölgyi Gerda III. osztályos I.sz. iskola
Boglárlellén voltunk az egész családdal 9 napot, aztán egy

hónapot Tiborszálláson a nagymamámnál.
Sokat játszottam a barátnőmmel, hol nálunk, hol náluk. 

Bicikliztem, TV-t, videót is néztem.
Hát, az iskolát várom is meg nem is.
Elmúlt a nyár. Hogy hosszú volt-e vagy rövid, végül is 

mindenki maga érzi. Egy biztos: A gyerekek egyöntetű véle
ménye is azt bizonyítja, hogy nem lesz azért olyan rossz ismét 
közösségben lenni. Egy gondjuk lesz csak: a tanulás.

P.M.

Erdély -  Kézzel nyomott vászon -1 9 4 2 .
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PORTRÉK, PROFILOK

A francia állam ösztöndíjasa voltam
Üdvözlöm az Aszódi Tükör olvasóit! -  A hosszú idó után 

külföldről visszatért utazó örömével.
Az elmúlt tanévet ösztöndíjasként Franciaországban töltöttem 

Breuer Gábor kollegámmal, valamint két mohácsi, egy pásztói és 
egy budapesti tanárral együtt. A francia kéttannyanyelvű gimná
ziumok számára biztosítjaeztanyelvtanulási lehetőséget afrancia 
állam.

Komoly erőpróba volt a bordeaux-i előkészítő nyelvtanfolyam, 
hiszen csupán a kiutazás előtt egy évvel kezdtem el franciául 
tanulni. Cseh és szlovák nemzetiségű kollegákkal alkottunk egy 
csoportot, később csatlakozott 4 román tanár, Kolozsvárról -  így 
összesen 26-an voltunk kéttannyanyelvű gimnáziumokból. A to
vábbi 8 hónapot a Párizs melletti Sévres-ben töltöttük a nemzet
közi pedagógusképző központban. Ez az intézet a világ sok 
országából fogad francia szakos tanárokat 1-2 hetes, 1-2 hónapos 
időtartamú továbbképzésre. Óriási élményt jelentett beszélgetni, 
gondolatot cserélni Brazíliából, Ausztráliából, Vietnamból, Bu
rundiból, Marokkóból és Svájcból érkezett emberekkel, megis
merni szokásaikat, világlátásukat.

De ezek a beszélgetések csak kicsit később, kellő nyelvismeret 
birtokában kezdődhettek. Lássuk a képzést: Délelőtt kettő, dél
után egy 1,5 órás óránk volt, egy csoportban 10-14 fővel. Taná
raink módszerei a beszéltetésre irányultak, képek vagy hanganyag 
alapján dolgoztunk. Hiányoltuk a rendszeres nyelvtani képzést, 
ezért kérésünkre egy szigorú grammaire-tanárt kaptunk a tanév 
utolsó harmadára.

Nagyon értékes volt a szerdánkénti filmes óránk. Ennek kö
szönhetően a hatalmas francia filmművészetből leckét kaptam. 
Előkészítő óra után videón megnéztük a filmet, majd írásbeli 
feladatokat kellett megoldani, vagy szóban elmondani vélemé
nyünket.

A földrajz szaknyelvét szlovák, magyar és román kolleganők 
társaságában tanultam. Szakórákat látogattunk a sévresi collége- 
ban és a lycée-ben, és konzultálhattunk az órát tartó francia 
tanárnővel, akit nagyon tisztelek rendszeres, korrekt munkájáért. 
Az órákon használt eszközök ugyanazok, mint a mi iskoláinkban, 
írásvetítő, alkalmankéntdiavetítő, fénymásolt feladatlapok, ritkán 
videofilmét is néztek. A tankönyvek gazdagabban illusztráltak és 
imponálóan frissek -  ráadásul több tankönyvkiadó tankönyve 
közül választhat a szaktanár.

A munkát kulturális programok és kirándulások egészítették 
ki. Franciaország kulturális értékekben való gazdagsága nagy 
hatással volt rám. Az élményeimet szeretném átadni diákjaimnak 
a kezdődő tanévben.

Vezér Anna

Az augusztus 25-én Zamárdiban megalakult 
BOSZORKÁNYSZÖVETSÉG 

szeptember 7-én 8-án Művelődési Házunkban 
tartja spiritiszta elnöki összejövetelét, 

Szolgáltatásaik:
-  rátermettségi analízis
-  partneranalízis
-  nevelési tanácsadás
-  egészségi analízis
-  gyermek nemének előre meghatározása
-  grafológia /kézírásból való jóslás/
-  asztrológia /csillagokból való jóslás/
-  tenyérjóslás
-  gömbjóslás
-  kártyavetés
-  esti szellemidézés
Bővebb információt plakátokon, szórólapokon közlünk. 
Várjuk az érdeklődőket a Művelődési Házba!

PRAKTIKUS DOLGOK -  
ÜGYES PRAKTIKÁK

Hogyan védekezzünk a szúnyogok ellen?
Ezen a nyáron rengeteg csapadék hullott a kertekre, 

termőföldekre. Ennek csak örülni lehet. Különösen akkor, 
ha végiggondoljuk: éveken át súlyos aszály volt. De nem 
feltétlenül kell örülnünk annak, hogy rendkívüli mértékben 
megszaporodtak a szúnyogok. A kora esti órákban vesze
delmes dolog kimenni a kertbe, mert szúnyogok hada ro
hamozza meg az embert. Még napsütéses időben, sőt 
délben is.

A fentiekből következik, hogy a szúnyogok lakótársakká 
válnak a szobában is, zavarva éjszakai nyugalmunkat. A 
szobában azonban védekezhetünk ellenük. Tegyünk kom- 
pótostányérkába 1 -1,5 dl ételecetet, s a tányérkát helyezzük 
el asztal sarkán vagy szekrény tetején. A szúnyogok nem 
mennek ki a lakásból, de nem csípnek. Kb. 6 nap múlva az 
ecetet cserélni kell. Ha elfelejtjük, az érintettek majdfigyel- 
meztetnek bennünket. /Megjegyzés: a 10 %-os ecet is elég!/

-g-l

Nagy Lajos: kézzel szőtt brokát

Hírek -  röviden
Befejeződött a Művelődési Ház földszinti lépcsőházának 

felújítása, mely a padló burkolat teljes kicserélését jelentette. 
A munkát az ÚNIKORNIS KFT megbízásából 

NAGY ISTVÁN 
kőműves mester végezte.
Köszönjük a gyors precíz, igazi minőségi munkát.
M.H.I.
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Ismét pontosan kelle megjelennünk s megvárni anyán
kat. A délutáni tanórák után 6 óra tájban rövid ozsonna s 
ezután séta vagy kocsikázás lett rendezve, legtöbbnyire mi, 
gyermekek nevelőink s a gouvemante kiséretében a közel
fekvő postaállomásig gyalogoltunk, elhozandók a levele
ket, hírlap akkor kevés s ritkán tévedett el hozzánk.

Este 9 órakor költetett el a közös vacsora s 10 óra tájban 
jó éjt kívánva s anyánknak kezet csókolva, nyugalomra 
hajtotta fejét az egész család. Reggelizni s vacsoráim ta
vasztól őszig rendesen a szabadban szoktunk volt, a kastély 
erkélyén, ozsonnázni ritkábban lehetett e szép helyen, a 
nagy hőség miatt.

A falusi, egyszerű csendéletre még most is mindig öröm
mel gondolok vissza. A családi körben töltött utolsó napja
im valának úgyszólván ezek, melyekre, mikor utóbb 
elértem az annyira áhítozott szabadságot s pezsgő életet, 
mindannyiszor sóvár vágyaktól áthatottan tekintek vissza.

Az „ősi fészekében töltött eme egyhangú , de mégis 
kedélyes s szeretetteljes napjainak lelkemben szüntelenül 
élő emléke képezte mentőhorgonyát utóbbi zajos, gyakran 
zilált s kalandos életemnek. Ahányszor oly tett elkövetésé
vel állottam szemben, melyre nézve kételyeim merültek 
fel, mindig az ősi fészek kristálytiszta napjainak bennem 
felelevenülő emléke bírt rá a sarkon való megfordulásra, a 
vezeklésre, a tévelygések beismerésére s a javulás útja felé 
való komoly haladásra.

Sem tudomány, sem emberi erő, sem a túlfinomított 
műveltség vagy pallérozódás, csakis egyedül a családi tűz
helyen beszívott, tisztán megőrzött kedély s szív melege 
képes bennünket megóvni vagy megsemmisíteni a bukás
tól.

Pedig a legtisztább közülünk is kénytelen lesz szorgos 
önismeret révén bevallani, hogy nemegyszer életében érte 
el a bukás meredélyének legvégső szélét, amikor csak egy 
vonalnyi köz választá el az elzülléstől.

Szülék, szerettesétek meg gyermekeitekkel az „ősi fé
szek” arany tisztaságú csendéletét!

*

Az aszódi iparosok legtekintélyesebbike Schellhorn 
uram, a tűs volt. Oly rendkívüli finomságú s jóságú tűket 
készített Schellom uram, hogy gyártmánya messze földön 
elterjedt. Atyánk Karlsbadból -  ahol hajdan éppen olyan 
ügyesek valának a tű-, mint most a cipőgyártásban -  ren
desen hozott haza ajándékul egy csomag tűt, mindaddig, 
míg észre nem vette, hogy neki Karlsbadban aszódi tűt 
adnak el eredeti odavaló gyártmány helyett. Azóta reá 
parancsolt a ház népére, hogy Schellhomnál vegyenek 
mindennemű tűfélét, s ne gazdagítsák többé a jó hírükkel 
visszaélő karlsbadi s külhoni gyárosokat. Schellhorn is 
felpendült, s mert szorgalmas, rendszerető s szerény ipa
rosként élt mindig, fia folytatta atyja mesterségét s utóbb 
vagyonos emberré, budapesti háziúrrá s lakossá lön, le
ányával, mint egyik képviselőtársam nejével, gyakrabban 
találkozom itt Budapesten.

Láng, a tímár bőröket cserzett a szíjgyártók s csizmadiák 
számára, e mesterség azonban, dacára Láng kitartó szorgal
mának és értelmiségének, kevésbé jól fizetett.

A kisebb mesteremberek, s általában különösen a csizma
diák nálunk Aszódon a szőlőgazdaság átka alatt jutottak 
tönkre.

A magyar mesterember, amint helyzete javul, szőlőt vesz.

rendszerint belebukik a szőlőgazdaságba, s akkor politikus 
válik belőle, s mire a politikában amúgy nagy okosan a 
próféták bevezették s begyakorolták, koldusbotra jut s akár 
éhen meghalhat, mert, úgymond, tönkre van téve a kézmű
ipar, s a hadsereget nem ő általa szereltetik fel.

Láng fia, az én gyermekkori játszótársam utóbb már az 
újabb elvek szerint lévén nevelve, Amerikába vándorolt ki. 
Dacára műveltségének, s szorgalmának az új világban bol
dogulni nem bírt; már évek óta hazakerült, s most itt hely
ben postamester s szabad óráiban velem egy fedél alatt -  
nem játszik ugyan már, mint hajdan - ,  de dolgozik, ponto
san, csendesen, s szorgalmasan, mint mindig.

Mióta mi, fiatalabb nemzedék meggyőződtünk arról, hogy 
nagyapáink idejében puskagyűjteménye összes használati 
példányai Aszódon készültek volt; mióta tapasztaltuk, az 
atyánk telepítette iparosok mi szép előmenetelt tesznek, e 
quasi háziipar fejlesztése s pártolása egész mániává, de 
legalább hasznos mániává vált nálunk.

Az ötvenes évek elején egy könnyű , homokos talajban s 
rossz utakon célirányosan használható szekér-szerkezetet 
fedeztem fel, amely "aszódi szekér” néven országszerte, 
utóbb még külföldön is. különösen Észak-Németországban 
csodálatos gyorsasággal elterjedt. Ezen iparág leginkább 
azon iparosnak vált hasznára, aki Aszódon elsőként léptette 
életbe, illetve készítette e járművet. De bezzeg más időket 
éltünk most már, mint hajdanában, a mindenre kiterjedő 
nyughatatlanság, a gyors gazdagodás vágya, az elbizako
dottság s türelmetlenség el kezdé már lepni az embereket. 
Amíg hajdanában egy oly előnyös üzletre szert tevő mes
terember, mint ami Csapp nevű kocsigyártónk volt, filléreit 
összerakosgatva szerény vagyont s amellett idővel -  a 
szerény vagyon mellett folytatván a szerény életmódot is -  
a munkást függetlenítő vagyonra tett volna szert, addig 
Csapp uram a gőzerő gyorsaságával szerzett néhány ezer 
forintját, gyorsan akarván meggazdagodni, hátat fordítván 
mesterségének, búzaüzletbe fektette a kínai hadjárat alkal
mával. A kocsigyártást értette, a búzaüzérkedésről fogalma 
sem volt. Belébukott, s koldusbotra jutott. Újból kezdte 
ugyan mesterségét, de nem magát okolta a szenvedett 
veszteségekért, hanem panaszkodott az idők s viszonyok 
mostohasága ellen.

Egy meglehetősen értelmes asztalost kaptunk fel ugyan
azon időtájt foglalkoztattuk, tanítgattuk. megrendelések 
esélyével különféle munkát szereztünk neki. Ezen iparos 
eléggé ügyes volt, de haladásának nagy gátat vetett okos
kodó természete. Utóbb megadta magát, s néhány valóban 
nagy s tekintélyes üzletre tett szert, s az egész vidék el lön 
árasztva Némedi asztalosmester bútoraival, különösen az 
ebédlőtermek, előszobák, előcsarnokok, mert az effajta 
ó-német és magyar paraszt-ízlésú bútorok egyik különle
gességét képezték. Ütóbb oly tekintélyes híre vergődött, 
hogy a vajdahunyadi vár újraépítése alkalmával másfél 
évig dolgozott Hunyadon, főnöke nagy megelégedésére. 
Én magam még jelenleg is itt Budapesten Némedi mester 
aszódi műhelyéből kikerült bútorokat használok, melyek 
valamint tartósság, úgy ízlés tekintetében is megfelelnek a 
legfinnyásabb igényeknek is.

/Részletek Podmaniczky Frigyes: egy régi gavallér em
lékei c. könyvéből.

szerk.l
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
r
POLGÁRMESTERI HIVATAL TÜDŐGONDOZÓ INTÉZET
Aszód, Szabadság tér 29. Telefon: Aszód 2. Aszód, Kossuth L. u. 78.Telefon: 51

Ügyfélfogadási rend:
Szakigazgatási szerv. : 
hétfő-szerda-péntek 8 - 1 6  óráig 
Polgármester és jegyző: 
hétfő 13.30-18.30 óráig

Nyitvatartás: hétfő 12-18 óra 
kedd
szerda 8-14 óra
csütörtök
péntek

MENTŐK KÖRZETI ÁLLATORVOS
Aszód, Csiky Imre út Telefon: Aszód 135 Aszód, Kossuth L. u. 62. Telefon: 207

Ügyelet: állandóan 

RENDŐRSÉG
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

Az istentiszteletek heti rendje:
szerdán 18 órakor az énekkar próbál 19 órakor bibliaóraAszód, Pesti u. 5. Telefon: Aszód 12

Aszódi Rendőrőrs -  vezetője: Nagy László hadnagy 
Hivatali idő: hétfő, kedd, szerda, csütörtök 7.30 -  16 

óráig
péntek 7.30 -  15.30 óráig
Hivatali időn túl a Gödöllői Rendőrkapitánysághoz kell 

fordulni.

a gyülekezeti teremben
csütörtökön 19 órakor bibliaóra az Újtelepen 
pénteken 17 órakor ifjúsági délután 
vasárnap 9 órakor vasárnapi iskola 10 órakor istentisz

telet 15 órákor istentisztelet 
Minden hónap első vasárnapján úrvacsoraosztás van

TŰZOLTÓK A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM ÁLLANDÓ 
ISTENTISZTELETEI:Aszód, Malomköz Telefon: Aszód 200

Ügyelet: állandóan 

SZTK RENDELŐINTÉZET

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

Aszód, Csiky Imre út Telefon: 107
Ügyelet: minden hétvégén szombat reggel 8 órától hét

főn reggel 8 óráig.
Helye: körzeti orvosi szoba.
Minden szombat délelőtt gyermekgyógyászati és fogá

szati műszak működik a renelőintézetben.

Irodai szolgálat a Plébánián:
hétfő, szerda, péntek 16 -  17.30 óráig 
Betegek jelentése Szentmise előtt. 
Keresztelésre jelentkezés egy hónappal előbb. 
Esküvőre jelentkezés három hónappal előbb.

GYÓGYSZERTÁR VÁROSI KÖNYVTÁR
Aszód, Szabadság tér Telefon: 432 Aszód, Kossuth L. u.

Nyitvatartás:
hétfő-kedd-szerda-csütörtök 8-18 óra 
péntek 8-16 óra
Ügyelet: hétfőtől-péntekig 16 órától 

SZENT ISTVÁN PATIKA

Nyitvatartási rend:

h étfő -13-18 
kedd 9-12 13-18 
szerda--
csütörtök 9-12 13-18

Aszód, Falujárók útja 1. Telefon: 179. péntek 9-12
Nyitvatartás:
hétfőtől péntekig 8 -  18 óra
szombat 8-13 óra
Ügyelet: szombaton 13 órától hétfőn 8 óráig a gödöllői

szombat 9-12

LAKÓTELEPI KÖNYVTÁR
Dózsa György úti gyógyszertárban. hétfő, csütörtök 14-18

_______________________________________________/

Kartalon, Deák F. u. 18. sz. alatt DISZKONT JELLE
GŰ VEGYESBOLT nyílt. Férfi-női-gyermekruházat, 
hirdástechnikai berendezések stb. Kedvezményes ház
hoz szállítás!

RÍVA LUXHÁZTARTÁSIBOLT Aszód, Kossuth L. u. 21. 
Jól jár, ha nálunk vásárol! Festékáruinkat diszkont 
áron adjuk. Minden 2.000,- Ft feletti vásárlásnál utal
ványt adunk, melyet negyedévenként sorsolunk! Min
den vásárlót szerettei várunk!

JÁTÉK -  AJÁNDÉK BOLT Aszód, Kossuth L. u. 2.
Játék-ajándék holtunkban 1991. augusztus 20-tól szélvé
dő üvegek minden autótípushoz megrendelhetők. Biztostó 
felé elszámolható. Számos üveg, porcelán és egyes mű
szaki cikkekkel is várjuk kedves Vásárlóinkat.

*
Aszódon kertes családi ház eladó. 2 szoba összkom
fort, műhely, garázs. Érdeklődni: Aszód, Vörösmarty 
u. 1/a. Kiss Károly Vác, Haraszti u. 12. Sági Sándor
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SZERETNE ÖN EGY JÓ 
ÜZLETHELYISÉGET?

A BAGIUZLETHAZ KFT. 
RENDKÍVÜLI AJÁNLATA:
Tartós használatba adja azW^-as 

Autópálya Bagi csomópontjánál éjmlö 
üzletközpont 

tetőtéri helyiségeit.
A VÉTELI DÍJ SZAKIPARI 

MUNKÁVAL MEGVÁLTHATÓ 
Vállalkozók, kisiparosok, üzletkötők 

FIGYELEM!
A 6 x 6-os helyiségek üzletnek, műhelynek, 
irodának,labornak, stb. hasznosíthatók. 

Érdeklődni lehet: Bagi Üzletház Kft 
BERECZKI JÓZSEF ügyvezető 
Levélcím: Túra, Rákóczi ut 28. 

Telefon: Túra 31 /28/30-380/
Telex: 202744

Telek, régi házrésszel eladó. Aszód, Petőfi u. 21. 
Érdeklődni: Aszód Petőfi u. 23.18.00 óra után

Vennénk vagy bérelnénk Aszód főutcáján üzlethe
lyiséget vagy annak átalakíthtó házrészt /raktárral/ 
AL-KER KFT Iklad, Szabadság u. I.

A Providencia 
Osztrák-Magyar 

Biztosító RT

Munkalehetőséget kínál Aszód és környékén 
lakó, érettségizett, jó fellépésű, fiatal, kreatív 
nőknek és férfiaknak, biztosítási-üzletkötői ál
lásban, fő- vagy mellékfoglalkozásban.

Azok jelentkezését várjuk, akik elhivatottsá
got éreznek e munka elvégzésére vagy dol
goztak már biztosítási üzletkötőként.

Tiszta jutalékos rendszer, magas kereseti le
hetőség. Munkaidő nincs korlátozva.

Érdeklődni: Weitz Béla kirendeltségvezető
nél! 1

Telefon: 06-28-70-954

Személyesen: Gödöllő, János u. 5. Szolgál
tatóház vagy Aszód Posta, Kvaka István hi
vatalvezetőnél lehet.

KUTYAKOZMETIKA! Fajtiszta és keverek kutyák 
nyírása, trimmelése, fürdetése háznál is. Hárs Dénes 
Aszód, Csíki u. 2. /mentőállomás mellett 

Telefon: Aszód 9.

Aki elkérte Rolling Sfones lemezeimet, hozza vissza

HIRDESSEN AZ 
ASZÓDI TÜKÖRBEN

Aszódi Tükör hirdetési Díjszabása:

Apróhirdetés: 10 Ft/szó 1/2 oldal: 1000 Ft
1/4 oldal: 500 Ft 1 oldal: 2000 Ft

Külön betétlap: 2500 Ft

AZ ASZÓDI TÜKÖR ÚJABB 
TÁMOGATÓI

Dr. Asztalos Istvánná nyugdíjas 500,-Ft

RÍVA LUX Háztartási bolt 1.000,-Ft

Felelős kiadó: Pardi Lászlóné * Felelős szerkesztő: Asztalos Tamás * Szerkesztőbizottság: Tóthné Lajkó Ilona, Vörös László
Munkatársak: dr. Asztalos István, Fercsik Mihály.

Engedélyszám: III/PHF/207/p/1989.
Cím: Művelődési Ház, 2170 Aszód, Pf. 9., Kossuth Lajos u. 72.

Szedés és nyomás: TYPOVENT Kft., 2170 Aszód, Bocskai u. 1. tel.: 211, 2100 Gödöllő, Tessedik u. 4. tel.: 30-327.


