
MEGJELENIK MINDEN HÓNAP ELSŐ HETÉBEN

A jó gazda eszével
Az utóbbi hónapokban sokunkat foglalkoztat az aszódi 

gimnázium jövője. Ki így, ki úgy vélekedik az intézmény 
sorsáról. Hivatkoznak, hivatkozunk az 1991. 32. törvény 
egy-két kiragadott mondatára, és talán csak most jutottunk 
el oda, hogy az egész szellemét is megértsük.

Ez a törvény kimondja: vissza kell adni az egyházaknak 
azokat az ingatlanokat, amelyek a következő célok megva
lósításához szükségesek... A célok között szerepel az okta
tás, nevelés is. De a törvénynek itt nincs vége! Oldalakon 
keresztül magyarázza, részletezi az eljárást, nehogy egy 
igazságtalanságot egy másikkal próbáljanak meg helyre
hozni.

Az aszódi gimnázium és szakközépiskola most önkor
mányzati tulajdon. Vagyis a városé, az itt lakó több ezer 
emberé. Világos, az önkormányzat — tehát az a 13 ember 
— dönthetett volna úgy is: kérik, visszaadjuk. Nem tartunk 
igényt arra az intézményre, amely az aszódi és környékbeli 
községek gyermekeinek középfokú oktatását végzi, hanem 
átadjuk az egészet az evangélikus egyháznak. Mert csak a 
régi épületet visszaadni képtelenség. Működőképtelen dol
gok jönnének létre.

Az önkormányzat tagjai azonban a törvény egészét fi
gyelembe véve olyan megoldás mellett voksoltak, amely 
mindkét fél számára előnyös lehet. Nyolc igennel és öt 
tartózkodással úgy döntöttek, hogy aközépiskolát továbbra 
is önkormányzati intézményként működtetik, és a törvény
ben előírt módon oldják meg az evangélikus egyház gond
ját. Vagyis, ha az evangélikus egyháznak szüksége van 
egyházi középiskolára, akkor legyen Aszódon két gimná
zium.

Aszódnak nincs komoly ipara; nem kimondottan keres
kedelmi centrum. Legyen hát iskolaváros! Gödöllőn van 
ipar, van egyetem, és lesz három középiskola. Aszódnak 
mindig le kell maradnia? Talán nem kötelező.

De ez a megoldás lenne jó az evangélikus egyháznak is. 
Lenne egy valóban egyházi iskolája, ahol olyan tanárok 
tanítanának, akik vallásos szellemben élnek, nevelnek; 
ahová a szülők éppen ezért adnák a gyermeküket.

Ebből a megoldásból még az is kitűnne, hogy az evan
gélikus egyház tekintettel van mások véleményére, nem a 
vagyont kéri vissza, hanem a lehetőséget ahhoz, hogy 
gyermekeiket vallásos nevelésben részesíthesse. Ugye,

hogy ez lenne a szép és keresztény szellemű megoldás? Én 
csak dicsérni tudom az aszódi önkormányzatnak ezt a bölcs 
döntését, amely messzemenően egyezik az iskolánkba járó 
gyermekek szüleinek döntő többsége által kinyilvánított 
véleményével.

Biztos, hogy még sok településen — ahol egyetlen iskola 
van csak— felmerül majd ez a kérdés. így az aszódi helyzet 
jó megoldása példaértékű lehet mások számára is. Tudom, 
országunkban most sokaknak nem ez a legégetőbb gondja, 
de ez nem lehet ok arra, hogy ne örüljünk annak, hogy 
Aszód a helyes és mindenki számára előnyös megoldást 
választotta.

Frajna Miklós
igazgató

ITT KERESSE AZ ASZÓDI TÜKRÖT

POSTA (újságárus pavilonok) 
Helyőrségi klub 

Barkácsbolt-Pesti u. 1. 
Rákóczi utcai Élelmiszer bolt 
Papírbolt -  Kossuth L. u. 6. 
Háztartási bolt (RÍVA LUX) 

Trafik -  Kossuth L. u. 
Művelődési Ház

: MEGLEPETÉS KARÁCSONYKOR

Keresse az Aszódi Tükör 
karácsonyi különszámát 

december 18-tól az újságárusoknál! 
Az előfizetők ingyen kapják!
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k m a i i  k arára
A GALGAVDÉK KISZABADÍTÁSA -  

1686.

A GALGA VIDÉKÉNEK FÉLSZ A BADITÁ SA-16B6.

1686-ban indultak meg a keresztény hadak Párkányból, 
egyidejű ostromot kezdjenek. Buda és Pest ellen június 
12-én indult a Lotharingiai Károly vezette 40 000 fős sereg, 
míg Pest ellen Miksa Emánuel bajor választófejedelem 
12000 fős serege vonult. Miksa eredeti terve Eger ostroma 
volt, de erről határozatlansága miatt szerencsére lemondott 
A budai oldalon június 18-án, a pesti oldalon június 17-én 
érték el a célt és kezdték meg az ostromot Pestet a törökök 
alapvetően kiürítették — így Miksának nem sok dolga 
akadt, egyedül Bottyán János keveredett harcba, levágva 
mintegy ötszáz török védőt. Miksa— más dolga nem lévén, 
mintegy 8000 fős portya-biztosító erővel járőrözött a hat
vani irányba.

Hatvan ,járőrgyűrűbe” került, mert Mercy csapatai is 
őrizték vidékét. A szoros járőrözés ellenére júliusban mégis 
sikerült egy 400 szekérből álló török szállító oszlopnak 
bejutnia Hatvanba, ahonnan Egerbe vonultak tovább — 
ekkor érte valószínűleg Hort E-K részén őket a magyar 
támadás, amely végül nem hozott magyar sikert sőt mint
egy 500 fő magyar huszár maradt a csatatéren. A török 
karaván veszteségek után, de bejutott Egerbe.

1868. augusztusában egy 1000 fős török segélycsapat 
indult meg Hatvanból csónakokkal felszerelve, hogy Pest
nél átkelve a Dunán az ostromlott budai török segítségére 
legyen. Valahol a Rákos mentén sikerült őket szétverni, 
nem jutottak be Budára.

1686. szeptember 2-án Buda felszabadult! Hatvan is 
felszabadult azáltal, hogy a török elhagyta— valószínűleg 
szeptember közepe és 22-e között. Az elhagyott vár és 
város a teljes pusztulás képét mutatta, a házakat földig 
égették, a bástyákat berobbantották. 14 db használható és 
2 db rossz ágyút hátrahagyva az őrség Egerbe, a lakosság 
Szegedre vonult.

A Galgavidék felszabadult, a keresztény seregek erőiket 
rendezve a tavasz végén Eger ellen indultak, melynek 
ostromát 1687. júniusában megkezdték.

A csatározások, ostromok megszűntek a Galgavidékén, 
de a sereg vonulások, a beszállásolások, az igarobotok, 
beszolgáltatások és a hadsereg ellátási gondjai irtózatos 
terheket jelentettek a lakosságnak.

Zeneiskola Tanárainak, 
Diákjainak

Aszód

Tisztelt Tanárok, Kedves Diákok!

Ezúton szeretném megköszönni a november 
21-én csütörtökön este nyújtott Mozart-est 
zenei élményét. Egyre nehezedő világunkban 
mindig nehezebb lesz elutazni, hogy élő zenét 
hallgassunk. Ha ezt máskor is megteszik — és 
szívből kívánom, hogy így legyen — 
pótolhatják zenei éhségét az élő zenét kedvelő 
aszódi közönségnek.
Munkájukhoz kívánok sok sikert, jó egészséget 
és hálás közönséget!

Aszód 1991. november

Nagyon Hálás tisztelőjük
Kovácsné, Békefi Debora

Szélsimításban

Vállad tenyered 
Parti fűz sírod
Amit én nem Te már kibírod

Nem fagy szemembe 
Az élet jele
Amit én nem kimondod Te

Szélsimításban kezed ha érzem 
Ölébe sírom mindig születésem.

Itthon

Felhők márványozzák a tó tiszta arcát 
Csendekbe fészkel a végtelen 
Hazahozott végre a tavasz 
Vagyok nem vagyok idegen 
Súlyaimból e mutató ujj torony 
Kioldoz kibont 
Kenyerem Édesanyám szegi 
Küszöbére ül a horizont.

Farmosi László

Helyesbítés
A novemberi számban az idősek Világnapja rendez

vény szervezőinek köszönetnyil vánításában tévesen je
lent meg a herbária tea kósto ló  rendelkezésre 
bocsátójának neve. Ezúton kérünk elnézést Dr. Szász 
Évától, aki a Vöröskeresztnek nyújtott sok-sok segítség 
mellett a tea kostolót biztosította. Nagyon köszönjük és 
elnézését kérjük a tévedésért.

Úgyszintén köszönetét mondunk az I, sz. Általános 
iskola konyhai segítségéért.

Bank L.
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A  M A K O N A  TE R V E I

/ífű  Lj .ó6.

A NŐTLEN TISZTI SZÁLLÓ

Kedves Olvasóink!

Kellem etlen kötelességünknek te
szünk eleget, am iko r ismételten kö 
zö lnünk kell, hogy 1992.január 1 -tő i 
kénytelenek vagyunk az Aszódi Tü
kö r á rá t 12-Ft-ról 20- Ft-ra emelni. 
Éves előfizetési d íj:240- Ft, a féléves 
120-F t lesz.

M agyarázatként mindössze csak 
annyit, hogy 1 db újság e lőállítási 
költsége megközelíti a40Ft-o t. Kö lt
ségeink akkor csökkenének, ha az 
újságot legalább 1000 példányban  
nyom tatnák.

Ezért a következő felhívással 
fordulunk Önökhöz!

A k i ja n u á rtó l ö t új előfizetőt hoz, 
sorsjegyet kap, m elynek húzására 
májusban kerül sor.

A szerencsés nyertes 2000 Ft-os 
a já n d é k u ta lv á n y t ka p , m e ly e t 
Aszód bárm e ly üzletében beválthat 
tetszése szerint.

A nyerem énysorso lásra  m eghí
vunk m inden sorsjegy tulajdonost.

Szerkesztőség

Az MDF aszódi csoportja
KEDVES, SZÉP VÁROSOM! 

címmel pályázatot hirdet diákok részére. Az általános és 
a középiskolások külön kategóriában versenyeznek.

Téma: A pályázó írja le. milyennek képzeli Aszódot 
néhány év múlva. A leírásnál vegye alapul Aszód jelenlegi 
állapotát, keresse meg a kevés pénzzel, sok ötlettel megva
lósítható lehetőségeket, amelyekkel a város szebbé, ottho
nosabbá tehető.

Maximális terjedelem: 10 oldal. Kérünk Benneteket, 
Olvashatóan írjatok!
DÍJAK: I. díj 2000 F t 

II. díj 1500 F t 
n i .  díj ío o o  F t 

kategóriánként.
A pályázatokat Barthos Zoltánnénak juttassátok el. 

(Aszód, Gimnázium)
Beadási határidő: 1992. márc. 1.
Eredményhirdetés: 1992. márc. 15.

Világjáállílás Gödöllőn?

November 13-án az MDF aszódi 
szervezete tájékoztatóval egybekötött 
beszélgetést szervezett a világkiállítás 
megrendezhetóségéről. A rendezvény 
helye a Művelődési Ház volt. 
Vendégünk dr. Gémesi György, 
Gödöllő város polgármestere 
szimpatikus módon ismertette a 
világkiállítással kapcsolatos 
véleményeket és ellenvéleményeket. A 
jelenlevők egyöntetű véleménye volt, 
hogy Magyarországnak nem szabad egy 
ilyen lehetőséget kihagyni. Nagyon 
sajnáljuk, hogy pont az aszódi 
vállalkozói szférát nem érdekelte ez az 
összejövetel, amely mindenképpen 
hasznos és elgondolkodtató volt.

MDF

Q
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Önkormányzati hírek!

Aszód Város Képviselőtestülete, 1991. október 29-én az alábbi 
témakörökben tárgyalt, és hozott döntést, illetve alkotta meg 
rendeletéit:

Rendeletet alkotott —  18/1991. X. 29. sz. —  az iparűzésről. 
A rendelet szerint: "...Adókötelezettség alá esik az önkor

mányzat illetékességi területén végzett italárusítással kapcsola
tos ip arű zési tevék en ység , (tovább iakban : iparűzési 
tevékenység), és

„...ideiglenesen —  alkalmi — jelleggel végzett minden gazda
sági, iparűzési tevékenység.”

Adó mértéke: „...a rendszeresen folytatott iparűzési tevékeny
ség esetén: az adóalap 3 ezreléke,

alkalmi jelleggel folytatott iparűzési tevékenység esetén: a napi 
átalány mértéke: 1992. július 1-ig 0%.”

A 19/1991. X. 29. sz. rendelete a „Magánszemélyek kommu
nális adója” -ról szól.

A rendelet szerint: „...Az adókötelezettség kiterjed a város 
önkormányzat illetékességi területén található valamennyi, ma
gánszemély tulajdonában álló,

— építményre,— függetlenül attól, hogy lakás, v agy nem lakás 
céljára szolgál (garázs, műhely, iroda, üzlet, raktár stb.),

—  egy hrsz-on (telken) lévő építmény-re, lakásonként,
—  külön helyrajzi számon lévő építmény-re.
A rendelet 3. (3) bekezdése kimondja: „...Az adókötelezettség 

kiterjed, ...azokra a város területén található lakásokra, amelyekre 
nézve magáriszemély bérleti jogviszonyt tart fenn.”

Tehát: 4 .. (4) bek.: E rendelet alkalmazásában vagyoni értékű 
jognak kell tekinteni:

a) haszonélvezeti jogot,
b) használati jogot,
c) lakásbérleti jogot
Az adó mértéke: évi 2.000 Ft
Az adómentességben megfogalmazásra kerültek a következők:

— 5 . . —
Adómentességet kaphat:— az egyedülálló rendszeres szociális 

segélyezett,
—  az adó 25%-át fizeti az a magánszemély, aki: 
lakásának külső állapotát, és ingatlana előtti közterületet folya

matosan, igazolhatóan rendben tartja,
— max. 75%-os kedvezményben részesül az a magánszemély, 

aki környezetkímélő beruházást hajt végre építményén,
— s aki az önkormányzat illetékességi területén kommunális 

beruházást hajt végre, ennek számlával igazolt ellenértékét a 
helyi adójából levonhatja.

—  szerkezettől függetlenül egy építményben, 2 különálló lakás 
esetén, lakásonként 75% kedvezmény adható.

A településkörnyezet fejlesztésére vonatkozó adómentességet 
minden év november 15-ig a Polgármesteri Hivatal részletes 
felméréssel igazolja.

A Vállalkozók kommunális adója —  a 20/1991. X. 29. sz. — 
amely szerint

„...a város illetékességi területén működő, vállalkozások kere
tében történő munkaerő foglalkoztatás adókötelezettség alá esik. ” 

Az adó alanya: „...a településen üzletszerű tevékenységet foly
tató vállalkozó.”

Aki: „...E rendelet alkalmazásában, vállalkozónak minősül:
—  a magánszemély, ha saját nevében és kockázatára, haszon- 

szerzés céljából, üzletszerű gazdasági tevékenységet végez, és 
vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik.

—  a magánszemély, akinek tevékenységét az adótörvények 
vállalkozási tevékenységnek minősít,

— jogi személy és egyéb szervezet, amely üzletszerű gazdasági 
tevékenységet folytat ’ ’

Az adó mértéke: 7. (1) „A vállalkozói kommunális adó éves 
mértéke, az átlagos statisztikai állományi létszámra vetítve: 1000 
Ft/fő.”

E rendeletben is megfogalmazásra kerültek az adómentesség, 
ill. kedvezményre vonatkozóak tevékenységek.Ezek szerint

5 .. (1) bek.: „50%-os adókedvezményben részesül a vállalko
zó, aszódi állandó lakosú munkaerő foglalkoztatása esetén. Felté
tel: bázis: minden év stat.állományi létszám.”

(2) bek.: 100%-os kedvezményben részesül az a vállalkozó, aki 
munkahelyeket bővít és azokat aszódi állandó lakosokkal tölti be. 
Feltétel: bázis: minden év stat. állományi létszám.

(3) bek.: 100%-os kedvezményben részesül a segítő családtag.

A Képviselőtestület tudomásul vette az Evangélikus Egyház és 
a testület által létrehozott ad-hoc bizottság közös tárgyalásairól 
szóló tájékoztatót. Egyben megismerte az egyház volt tulajdona
inak visszaigényléséről szóló írásos bejelentést is.

A Képviselőtestület olyan határozatot hozott, hogy az ügy 
mielőbbi rendezése érdekében, indokolt és szükséges a tárgyalás- 
sorozatok megkezdése.

A 8. pontban felsoroltak szerint, természetbeni, ill. kártalaní
tásra vonatkozó visszaigénylések szerepelnek.

A Képviselőtestület 1991. november 19-i ülésén az alábbi 
napirendeket tárgyalta, ill. hozott benne döntést:

—  Egészségügyi ellátás helyzetéről.
—  Pénzügyi átcsoportosításokról.
—  Fogyasztói Érdekvédelmi Társulás beszámolóját vitatta 

meg. Javasolta a testület, hogy 1991. évben ismét vizsgálja meg 
a Honvéd presszó és a Tüzép telep működését, s megállapításairól 
adjon információt.

—  Ismét megvitatásra került az Unikornis Kft. áthidaló hitel 
iránti kérelme. A testület felhívta a Kft. vezetőinek figyelmét arra, 
hogy tevékenységüket jobb szervezéssel, előkészítő munkálatok
kal, s vállalt munkáikat még jobb munkafegyelemmel ill. intenzi
tással végezzék.

Hitelkérelmüket a testület a OTP igazolásának függvényébe 
tette, amely az elvégzett munka értékének megfelelően kerül 
kifizetésre. Ezt követően kaphatja meg aKft. akért áthidaló hitelt, 
amely az OTP ház anyagvásárlásait fedezné.

— Nevelési Tanácsadót hozott létre, 1992. január 1 -jétől, mely
nek működési területe az 1. sz. Ált. Iskola. A tanácsadó: a beil
leszkedési és tanulási zavarokkal küszködő kiskorúak oktatása 
segítésével, az alap- és középfokú iskolai tanulók képesség, tehet
ség, továbbá a személyiségvizsgálatával és fejlesztésével, peda
gógiai tanácsadással kapcsolatos szolgáltatást nyújt.

Tóthné Lajkó Ilona

Aszód város Önkormányzata —  az általános és középiskolai 
diákok támogatásán túl —  a főiskolán ill. egyetemeken tanuló 
diákokat is egyszeri támogatásban kívánja részesíteni. (Termé
szetesen aszódi állandó lakosokról van szó!)

Ennek megfelelően: kérjük, hogy iskolalátogatási igazolások 
beküldésével jelentkezzenek azok a diákok akik főiskolai ill. 
egyetemi oktatásban részesülnek az alábbi címen:

Polgármesteri Hivatal 

Aszód, Szabadság tér 9. 2170 Gyámügyi O.
-  Kiss Lászlóné ig. előadó
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TESTVÉRVÁROS

NÉMETORSZÁGBAN
Obemburg és Aszód között 1000 km a távolság, de ezt 

a távolságot a barátság könnyen áthidalhatja.
(Wendelin Imhof és társai felvették a kapcsolatot Aszód

dal, ez egy igazi testvérkapcsolat kialakításához vezethet.)
Obernburg: „Ha egy magyarhoz mégy vendégségbe, 

vi gyél magaddal időt is! ”  — A három fős delegáció tagjai, 
Wendelin Imhof, Alfréd Happel és Ármin Schreibér mos! 
már megjegyzik maguknak ezt a bölcs mondást, különösén 
most, hogy a Budapest közelében fekvő Aszódon rövid 
látogatást tettek. Mert nem volt elég idejük ahhoz, hogy a 
magyar vendégszeretetet, amelyért mindnyájan lelkesed
nek, teljes m értékben élvezzék. A városka, a vidék és az ott 
élő emberek elbűvölték őket. Imhof polgármester úr min
dent elkövet, hogy ebből az első találkozásból igazi, sok
színű kapcsolat bontakozzon ki a két település között

Több település épített már ki testvérkapcsolatot, több
nyire azonban francia közösségekkel. Obcmburgnak ezi- 
dáig még nincs testvérvárosi kapcsolata, ezért éppen jól jött 
e magyarországi kapcsolat felvétele. Ugyanis miután Kc- 
let-Európa felé megnyíltak a határok, különös jelentősége 
van annak, hogy e térséghez, is baráti szálak kössenek 
bennünket , vélekedik Imhof polgármester úr.

Autópályán Magyarországig: A Budapest közelében 
fekvő mintegy 6 ezer lakosú város az Aschaffcnburgi Nép
főiskolán keresztül az iránt érdeklődött, hogy lenne-e olyan 
település, amelyik szívesen kötne testvérvárosi kapcsolatot 
egy magyarországi városkával. Aschaffenburg-ból eljutott 
a hír Obcmburgba. Az aszódiak ezt követően elküldték 
szívélyes meghívólevelüket. A meghívás hamar realizáló
dott.

lOOOkm-re fekszik egymástól a Majna menti Obemburg 
és a Galga-parti Aszód. Imhof és csapata számára ez azon
ban nem távolság. Rohrbrunnál felhajtván az autópályára 
egyenes volt az út Passaun, Bécsen és Budapesten keresztül 
Aszódra, amely egy félórányira van a fővárostól. 12 óra 
alatt lehet Aszódra érni. A delegáció tagjai kissé izgatottan 
készültek erre az utazásra, vajon hogyan fogadják őket 
Aszódon. Némi szkepszissel és néhány táskarádióval in
dultak útnak. Mindkettőn túladtak: a szkepszisen nagyon 
gyorsan, az ajándékba hozott táskarádiókon viszont már 
nehezebben, ugyanis „a magyar egy büszke nép” .

Bagyin is németet tanuk Az óbemburgi küldöttséget a 
fellobogózott városban Bagyin József polgármester üdvö
zölte, aki a látogatás előtt igyekezett felfrissítem nyelvi 
ismereteit, hogy a vendégekkel német nyelven tudjon tár
salogni. Wendelin Imhof is megfogadta: a legközelebbi 
találkozásig megtanul néhány sZot magyarul. Az Aszód szó 
kiejtése már megy.

A delegáció tagjainak alkalmuk volt a két nap alatt 
alaposan körülnézni. A városka túlnyomó részt a mezőgaz
daságból él. Minden kertben szőlőültetvény látható. Gyak
ran ütötte meg a fülüket német beszéd, ez érthető is, hiszen 
Mária Terézia korában sok sváb települt erre a vidékre. A 
tradíciókat a mai napig is ápolják.

A gimnáziumban, amelyhez egy kollégium is kapcsoló
dik (itt éjszakáztak az obemburgiak), intenzív német nyelv- 
oktatás zajlik, de az általános iskolában is, sőt már az 
óvodában is szülői kérésre oktatják a német nyelvet. A 
tolmácsuk is egy itt tanító hölgy volt.

Kérdésekkel rohamoztak bennünket: A gimnázium
ban nem volt szükség tolmácsra. A delegáció tagjai igen 
kellemes beszélgetést folytathattak német nyelven az intéz
mény fiataljaival, de nem is kiválogatott, eminens tanulók 
csapatával, hanem olyan fiúkkal és lányokkal, akik éppen 
a klubszobában vagy a termekben tartózkodtak. Kérdések
kel bombázták a német vendégeket, s eközben oly sokszor 
megfogalmazódott az óhaj: olyan jó lenne látni és átélni 
mindazt, amiről Önök meséltek. Ekkor használták az oben- 
burgiak első ízben a „diákcsere" szót Aszódon működik 
egy zeneiskola is, amelynek 12 tanára és 400 tanulója van. 
Elsősorban cselló-, hegedű-, brácsa-, zongora- és énekok
tatás zajúk az intézmény falain belül. Az iskola zenekara 
már több országos versenyen kapott díjat. Wendelin Imhof 
számára azonnal világos volt: Aszód és Obemburg zeneis
koláinak találkozniuk kell.

Igen mély hatást tett a vendégekre a takaros múzeum, 
amely egy szépen helyreállított parasztházban működik. (A 
Múzeum az egykori Scola Latina épületében van. Szerk.) 
A dombvidéki táj Spessart és Odenwald tájaihoz hasonlít
ható. A város központja a Városháza előtti tér. Ott áll a 
háborúban elesettek emlékműve, de ez az emlékmű árra a 
600 zsidó lakosra is emlékeztet, akiket a náci időkben 
elpusztítottak.

A Polgármesteri Hivatalban Bagyin József polgármester 
mutatta be a 15 tagú önkormányzati képviselő testületet, 
aztán izgalmas vita következett a két település politikusai 
között. A magyarokat elsősorban az Óbemburgi önkor
mányzat és annak rendszere érdekelte. Aszód város költ
ségvetése átszámítva mintegy 250 000 márka, amelyet az 
állami költségvetés biztosít. Ez természetesen kevés, így a 
városnak oda kell figyelnie arra, hogy hogyan gazdálkodik 
pénzügyi kondíciójával. Arról is szó esett, hogy egy óvónő 
havonta 125 márkának megfelelő összeget keres.

Valóban nehéz volt a búcsú. Bagyin polgármester úr 
elkísérte a delegáció tagjait Budapestre, s persze azt sem 
felejtette el, hogy valami uticsomaggal lássa el a hosszú út 
előtt a vendégeket. Mindkét fél őszintén gondolta a búcsú
zó „viszontlátásra”  köszönést. Wendelin Imhof október 
10-én a városi tanács nyilvános ülésén számol be az utazás
ról s természetesen síkra száll a kapcsolat kiépítése és a 
magyarokmeghívása mellett. Akár egyesületi, akár privát 
szinten létrejönnek kapcsolatok, miért ne lehetne ebből egy 
olyan komoly testvérvárosi kapcsolat, amely sokszínű és 
mindkét fél számára kölcsönösen előnyös.

B.S.

(A Németországban megjelent cikk fordítása)
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Szót kér a szerkesztő
A szerkesztőnek mindig kellemetlen feladata a helyrei

gazítás. A legfigyelmesebb korrektúra után is kerülhet az 
újságba elírás— keresztnév rossz közlése, egy bolt nyitva- 
tartásának helytelen megjelentetése, egy dátum félrehallá- 
sa stb. Nem magyarázatként, mégis szükségesnek tartom 
megjegyezni, hogy az országos szintű, jól megfizetett, pro
fi, főállású szerkesztőknél is gyakran előfordul ilyesmi.

Sajnos a Tükör legutóbbi számaiban nem ez történt. 
Számomra a felelősség nem egy hétköznapi, átléphető fo
galom, s azon túl, hogy szerkesztőt érzékenyen érint, mint 
magánembert sem hagyott megviseletlenül. Ezért engedjék 
meg a tisztázást s a probléma reális fölfedését! Megpróbál
hatnám ugyan „elsumákolni”  a dolgot, de ezt az újság 
hitele érdekében sem teszem!

Az áprilisi számban a Közérdekű információk közt meg
jelent az Aszódi Rendőrőrs szolgálati ideje. Ezeket az 
adatokat vettem figyelembe, mikor emlékeztetőül szep
temberben újra „közöltem” . Ezalatt újjáalakult a Rendő
rőrs s megváltozott a szolgálati idő, ami éjjel-nappali-, 
hétvégi ügyeletet is jelent.

Joggal kérdezhetik: mit csinál a szerkesztő, ha még erről 
sincs tudomása! Igen, kellett volna tudnom róla. A dolgok 
lényegéhez viszont hozzátartozik az is, hogy mind a júliusi, 
mind az augusztusi számban közöltük a Rendőrség útlevél
lel és személyi igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézési ide
jét. Ha megváltozott a rend, miért hallgatták azt el előlünk? 
Félreértés ne essék, nem a felelősséget igyekszek átháríta
ni, egyszerűen rekonstruálom a tényeket

Visszatérve a szeptemberi szám tévesen megjelent infor
mációjához, folytatom a történetet

Ezt a közleményt olvasva ejuttatott szerkesztőségünk
höz id. Dancs Antal Kísért a múlt címmel egy cikket, 
melyben többek között elmarasztaló kritikával illette a 
Rendőrőrsöt. Ezt az írást az októberi számban hely hiánya 
miatt nem hoztuk nyilvánosságra.

Engedjenek meg egy újabb kitérőt! Mint szerkesztő nem 
tekintem feladatomnak a szelektálást. Nem tudok azono
sulni azzal a nézettel, mely szerint a szerkesztő, egy a 
terjedelmét tekintve képlékeny lapban „censor” -ként 
osszon ki jogokat a megjelenésre illetve a nem megjelenés
re. A nyilvánossághoz mindenkinek joga van!

Megjelent az októberi számban Pardi Lászlóné tollából 
Az aszódi Rendőrőrs címmel egy bemutató és korrigáló 
írás. Mint a dolgok természetéből ezek után adódik, Dancs 
Antal ezt a cikket nem olvashatta.

Ez önmagában még nem probléma. A gond ott követke
zett be, mikor -  a szerkesztő itt követett el mulasztást -  a 
„Kísért a múlt”  a november számban megjelent! Ki sze
retném hangsúlyozni, nem abban követtem el a hibát, hogy 
Dancs Antal cikkét közöltem, -  nincs jogom nem közölni! 
A mulasztásom abban áll, hogy nem vettem észre a Dancs- 
féle cikk és a korrigáló cikk idősíkjainak anakronisztikus 
átfedését, s nem jártam utána a dolgoknak. Mindez persze 
nem történik meg, ha a lavinát elindító információ pontosan 
jelenik meg! Bízok lojalitásukban, s szándékosságot nem 
vélnek fölfedezni a mulasztás gúnyája alatt!

Ezúton szeretném Nagy László parancsnok és munkatár
sai, Dancs Antal és Önök Olvasók elnézését kérni a történ
tekért! Kérem segítségüket, figyelmeztetéseiket -  hiszen a 
jószándék is fölkorbácsolhatja a tengert!

Asztalos Tamás
felelős szerkesztő

Válasz a presbitérium nak

Technikai okok miatt most van lehetőségem, hogy rea
gáljak az Aszódi Evangélikus Egyházközség Presbitériu
mának írására. De meg kell tennem, mert úgy érzem, 
félreértettek. Annál is inkább jogosnak érzem az aggodal
mamat, mert azt a bizonyos cikket nem egyedül írtam, abba 
alaposan besegítettek a nyomda dolgozói is, s a helyesírási 
és nyelvhelyességi hibák miatt valószínűleg félreérthető a 
szöveg némely része.

írásomban nem kifogásoltam az álandi kapcsolatot. Sőt 
folytatandónak, ápolandónak tartom. Csak sajnálnám, ha 
kizárólagossá válna.

Beleszólni semmiképpen nem akarok az aszódi evangé
likus gyülekezet hitbéli ügyeibe. Úgy gondolom, hogy 
írásomból az is kiolvasható, hogy éppen a felvidéki magyar 
evangélikusok miatti aggódás szólaltatott meg, hiszen a 
rimaszombati lelkész úr magyar és szlovák nyelvű isten
tiszteleteket egyaránt tart. Nem valószínű, hogy a magyar 
nyelvű istentiszteletet szlovák híveknek tartja. Még azt is 
el tudnám képzelni, hogy az aszódi evangélikus hívek jó 
részét esetleg közvetlenebbül érdekelné a határainkon túl 
rekedt evangéikusság sorsa, mint a távoli — bár szintén 
rokon — finneké.

A pártállami berendezkedés idején a hivatalos hatalom 
sem itt, sem odaát nem nézte jó szemmel egyik egyház 
működését sem. Nyilvánvaló, hogy nem volt lehetséges a 
kapcsolat. Ma azonban— én mindenképpen úgy gondolom 
— meg kellene kísérelni oldani a feszült helyzetet, mert ha 
nem kezdünk el valamit, akkor nem fog megoldódni sem
mi. S az is lehet, hogy a szlovák evangélikusok a magyarok 
kitelepítésének támogatói voltak, de nem tartom valószínű
nek, hogy a felvidéki magyar evangélikusok egyetértettek 
volna a saját kitelepítésükkel. Akkor viszont nem érdemlik 
meg az utókor büntetését sem.

Ami pedig a beleszólást illeti: én sem kérem senkinek a 
hozzájárulását ahhoz, hogy milyen kapcsolatokat ápoljak a 
felvidékiekkel, mint ahogy a Kádár-korszak idején sem 
kérdeztem meg a határon senkitől, hogy egy-egy nálunk 
már megjelentethető, de odaát még nemkívánatos könyvet, 
sajtóterméket átvihetek-e a határon vagy sem. Vállalva azt 
is, hogy ha megtalálják nálam, akkor egy időre kiutasítanak 
Csehszlovákiból.

Ami pedig a testvérvárosi kapcsolatot illeti — ezzel az 
én írásom egyáltalán nem foglalkozott, s valójában erről 
Frajna Miklós cikkében sem volt szó -: sok mindent el 
tudok képzelni, de felekezeti alapon semmiképpen, hiszen 
Aszód lakosságának összetétele eléggé heterogén, s a kizá
rólagosság nem lenne szerencsés.

Hönig Antal

Szerkesztőségünk továbbra is szívesen fogad minden 
olyan olvasói levelet, amely városunk intézményeinek, 
ül azok rendjének hiányosságait tárja fel. DE januári 
számunktól kezdve az érintettek, a kritizáltak válaszd-- 
val együtt közöljük majd őket. Úgy gondoljuk ez így 
tisztességes.

Szerk.
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Napjaink iskolájában egyre inkább a képzésre (a mérhe- 
tőre) terelődik a hangsúly, s egyre kevesebb szó esik az 
oktatásról (a nehezen mérhetőről). A népoktatás gazdag 
hagyományokkal rendelkezik, és hosszú mozgalmas múlt
ra tekinthet vissza. Magát a kifejezést először a XIX. század 
közepén kezdték használni, akkor azonban még mindenfé
le, a nép számára nyújtott oktatási és képzési formát értet
tek rajta.

A külföldön létrejött népfőiskolák példaértékűek szá
munkra. Európában a népfőiskola bölcsője Dánia volt, ahol 
1844-ben alakult népfőiskola Grundtvig evangélikus püs
pök vezetésével. A dán iskola után Európában sorra alakul
tak meg a népfőiskolák. Mozgalommá szélesedtek: 
Norvégiában 1864-ben, Ausztriában 1919-ben. A különbö
ző korok és országok népfőiskolái több tekintetben külön
böztek. Néhány közös ismertetőjeggyel szinte valamennyi 
rendelkezett. Ilyennek tekinthető mindenekelőtt az, hogy 
általános és szakmai műveltség mellett a népfőiskolák ne
velni is akartak. A nevelés és oktatás hatékonysága nőtt ott, 
ahol a diákok nemcsak együtt tanultak, hanem együtt is 
éltek.

Hazánkban először 1892-ben vetődött fel a népfőiskolák 
létrehozásának gondolata, Dr. Kármán Mór budapesti gya
korló főgimnáziumi tanár részéről.

Az igazi megvalósulást mégis 1907. február 1-je hozta. 
Ekkor Ispáncsics Sándor fővárosi polgári iskolaigazgató 
beadvánnyal fordult a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszté
riumhoz, egy — a finn népegyetemekhez hasonló — intéz
mény szervezése miatt. A terv tetszésre talált. így az első 
hazai népfőiskola 1920. december 8-án kezdhette meg 
működését Szegeden.

Ezután sorra alakultak meg az ország területén a népfő
iskolák.

A századeleji népfőiskoláinkat általában a több hetes téli 
bentlakásos tanfolyamok jellemezték. A tanórákon többsé
gében általános és közismereti tárgyakat oktattak, az órák 
egyharmadát pedig mezőgazdasági szakismeretekre szán
ták.

A népfőiskolák egyetlen országban sem voltak besorol
hatók a szokásos iskolarendszerbe.

Mindig akkor indult el széles körű mozgalom a népfőis
kolák alapítása érdekében, amikor a falusi életforma fel
bomlóban volt, a népi kultúra és a nyelv válságba került.

A 80-as évek végén hazánkban ismét feléledt a népfőis
kolái mozgalom. Aszódon 1989. decemberében alakult 
meg a Hajnóczy József nevét viselő népfőiskola. 1990-ben 
sikeres előadássorozatot tudtunk indítani, országosan is
mert és helyi előadókkal. A hallgatóság betekintést nyert 
társadalmunk politikai, gazdasági gondjaiba. 1991-ben 
„Vallás és társadalom”  címen indítottuk foglalkozásain
kat.

Működési feltételeinket eddigi két sikeres pályázatunk
ból biztosítottuk.(Soros; Pro Cultura). Szervezőink, akti
v is tá in k  tá rsad a lm i m unkában , m inden anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat

Kapcsolatunk van a jelenleg működő hazai és külföldi 
népfőiskolákkal. Tapasztalatcseréket folytatunk velük. így 
volt 1990. telén a Magyar Népfőiskolái Társaság szervezé
sében Havasi J. Zoltánná (Bordás Ida) tanár ösztöndíjas
ként Hollandiában.

1992-ben napjaink egyik aktuális problémájával szeret
nénk foglalkozni, amely a szűkebb lakókörnyezetünkről, 
városunkról, rólunk szólna.

Szeretettel várjuk mindazokat, akik felelősséget éreznek 
településünk jelene és jövője iránt.

Sáhóné Bordás Éva

LÁTOGATÁS SZ0OTÖLDÖN

A Hajnóczi József Népfőiskola ebben az évben 
az utolsó foglalkozását december 13-án 
17.30-kor tartja.
Témája: Látogatás Szentföldön és Élet 
Izraelben
Előadók: Tóthpál Tamás és Bényi Ferenc 
A fenti téma szerepelt a novemberi 
foglalkozáson is, annak folytatása lesz.
A hallgatóságnak nagy élményt jelentett a 
vidofilm-vetítéssel egybekötött szentföldi 
élménybeszámoló. Tóthpál Tamás 
zarándokokkal járta végig Krisztus földi 
útjának állomásait. Bényi Ferenc a mai izraeli 
élet sajátosságaival egészítette ki a hallottakat. 
Mindenkit szeretettel várunk a következő 
alkalommal is a gimnázium könyvtárában.

Barthos Zoltánná

Petőfi Sándor Gimnázium ;  ”  Gépészeti Szakköaépásfcolü

f p t t h Q t t  nJL -JL v  1  JL ^w jJL  1  V_y

az 1990-91 -es tanévről

------------— ÉncsM ---*------------

Megjelent a P.G. évkönyve
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KULTURÁLIS ÉLET
A MŰVELŐDÉSI HÁZ NYITV AT ARTÁS 
hétfőtől -  péntekig 9.00 -  19.00 óra 
szombaton: rendezvény esetén 
vasárnap: szünnap

*
Állandó foglalkozások

hétfő 17.00-18.30 óra angol nyelvtanfolyam
17.00- 20.15 óra kőműves, festő, ács 
szakmunkásképző tanfolyam

kedd 14.00-18.00 óra csontkovács rendelése
14.00- 16.00 óra csecsemőgondozás
17.00- 20.00 óra kazánfűtő tanfolyam

szerda 14.00-16.00 óra csecsemőgondozás
16.30- 18.00 óra német középhaladó 
tanfolyam
17.00- 20.15 óra kőműves, festő, ács 
szakmunkásképző tanfolyam

péntek 17.00-20.00 óra kazánfűtő tanfolyam
17.30- 20.00 óra ASZÓD BARÁTI KÖR 
(minden 3. héten)

szombat 9.00-13.00 óra ABC áruházi eladói
tanfolyam
9.00- 13.00 óra szakács-üzletvezetőképző 
tanfolyam

DECEMBER 27.
VOLT NYOLCADIKOSOK ÖSSZEJÖVETELE

FIGYELEM!!!
Új tanfolyamokat hirdetünk!

NÉMET KEZDŐ NYELVTANFOLYAM 
Indul: 1992. január 7. 17.00 óra 
Tandíj: 2000.- Ft/40 óra
Jelentkezés: Folyamatosan 1992. január 6-ig Művelő

dési Házban személyesen vagy telefonon

NÉMET KÖZÉPHALADÓ TANFOLYAM
Tandíj: 2500.- Ft/40 íra
Indul: 15 fő jelentkezése után azonnal

ANGOL KEZDŐ NYELVTANFOLYAM
Tandíj: 2000.- Ft/40 óra
Indul: 15 fő jelentkezése után azonnal

ANGOL KÖZÉPHALADÓ NYELVTANFOLYAM 
Tandíj: 2500.- Ft/40 óra Indul: 15 fő jelentkezése után 
Jelentkezés: mindkét esetben a Művelődési Házban sze

mélyesen vagy telefonon

A Művelődési Ház iskolai szakkörei:
számítástechnikai szakkör — n . sz. Általános Iskola 
barkács-modellező szakkör — n,. sz. Általános Iskola 
magyar-irodalmi-nyelvi felkészítő— ü. sz. Általános Iskola

DECEMBERI RENDEZVÉNYEK
DECEMBER 7-8. III. SÁPI Ferenc teremlabdarúgó 

torna az I. sz. Általános Iskola tornacsarnokában 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a 2 napos -  reggel- 

től-estig tartó -  viadalon!

December 14.13.00-16.00 óra 
a KUTYAISKOLA 1991. évi 

záró rendezvénye

SZAKMUNKÁS KÉPESÍTÉST NYÚJTÓ 
TANFOLYAMOK: 

kisteljesítményű kazánfűtő tanfolyam
— 3 hónapos
— Jel. feltétel: betöltött 18 év + 8 ált. isk. végz.
— A tanfolyam min. 25 fő jelentkezése esetén indul.
—  Irányár: 10.000.- Ft

középteljesítményű kazánfűtő tanfolyam 
(12 tonna/óra)

—  3 hónap
—  Jel. feltétel: betöltött 18 év + 8 ált. isk. végz.
— A tanfolyam min. 25 fő jelentkezése esetén indul.
—  Irányár: 10.000.- Ft

A tanfolyamokra jelentkezni a Művelődési Házban lehet 
személyesen vagy telefonon.

December 20.17.30 óra 
ASZÓDI BARÁTI KÖR és VÁROSSZÉPÍTŐ 

KÖR ÖSSZEJÖVETELE
TÉMA:
ASZÓD KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETE 
Vendégünk: Nagy László az aszódi Rendőrőrs parancs

noka, illetve a önvédelmi Csoport tagjai

Hétfő: -  13-16 óráig Csütörtöki-12 13-18 óráig
Kedd: 9-12 13-18 óráig Péntek: 9-12 13-16 óráig
Szerda: szünnap Szombat 9-12 — óráig
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KULTURÁLIS ÉLET
DECEMBERI MOZI

December 7. HUDSON HAWK (Egy mestertolvaj 
aranyat ér)
színes, amerikai bűnügyi vígjáték 
fsz: Brice Willis, Danny Aisllo,
Andié MacDonell 

December 14.SPION FIÓKA
színes, szinkronizált amerikai kalandfilm 
r. William Dear 
fsz: Richard Gricco 

December 21.LÁNGLOVAGOK
színes, szinkr. amerikai katasztrífafilm 
r. Ron Howard
fsz: Kurt Russel, William Baldwin,
Róbert di Niro

December 28. CSUPASZ PISZTOLY 2 1/2
színes szinkr. amerikai filmvígjáték 
r. Davi Zucker
fsz.: Leslie Nielsen, Priscilla Bresley 

Az előadások 17.30 órakor kezdődnek!
Jegyár 30.- Ft

NYUGDÍJAS ELŐADÁS

December 19. Csütörtök 15 óra 
GÁBOR DIÁK 
színes, magyar operettfilm 
Huszka Jenő zenéjével

Jegyár: 20.- Ft

Vécsey Károly Helyőrségi Klub

december havi programjából

9.00- től: Aszód-Ráckeve sakkmérkőzés
9.00- 17.00-ig: Ruházati vásár
21.00- tól: Fantasztikus diszkó Mikulás 
Fellép a Kortársak együttes 
Tombola
9.00- tól: Sakkverseny
9.00- 17.00-ig: Ruházati és játékvásár
16.00- tól: Aszód Kupa nyílt tekeverseny 
Nevezés dec. 11-ig, 5-fős csapatokkal
18.00- tól: Szalagavató
18.00- tól: A Zeneiskola növendékeinek 
hangversenye
21.00- tól: Előszilveszteri diszkóbuli
vendégegyüttes + tombola 

***

Minden pénteken 21.00-02-ig Galaxis diszkó
***

1-én
4-5-én
6-án

7-én 
10-11-én
13- án

14- én 
19-én

27-én

December 2 l-én  17.00-órától aFtőnevelő Intézetben 
Dr. Dieger Bauer Pál a neves természetgyógyász tart

3 ,4 ,5-én intenzív tanfolyamon amőcfczer 
elsajátítható. Jelentkezni és érdeklődni lehet Kovács La
josnál, Aszód, Fiúnevelő Intézet Telefon: Aszód 110

Hasznos információk
GYÓGYTORNA

Művelődési Ház földszintjén 
Rendelési idő: hétfő 9.30 -  14.30 óra

kedd 9.30 -  14.30 óra 
péntek 9.30 -  14.30 óra

T Ö T Ö -L O T T O  IR O D A

a Művelődési Ház földszintjén M p t M l l l l f i l M
Nyitvatartás:
hétfő 1 Zárva
kedd 10.00- 17.00 óra
szerda 10.00-15.30 óra
csütörtök 13.00-17.00 óra
péntek 9 .00-17 .00  Óra
Ebédidő:
között

12.00- 13.00 óra

TOTO-LOTTO kollektív szelvények, bongó,
sorsjegy!

SZABADUSZAS
a Petőfi Gimnázium uszodájában

hétfő 18.00-19.00 óra
kedd 17.30- 18.30 óra
szerda 18.30-19.30 óra
csütörtök 17.30-18.30 óra
péntek 18.00 -19 .00  óra
szombat 15.00-17.00 óra

Belépő: diák 25.- Ft bérlet 200.- Ft/hó 
felnőtt: 35.- Ft bérlet 300.- Ft/hó

r KARATE OKTATÁS
haladó szint a Gimnáziumban: 

hétfő 18.00-19.30 óra
szerda 18.00- 19.30 óra

Vezeti: D*3*Jóíesz József
Kezdő szint az 1. sz,. (Csengey úti) Á lt Iskola torna

termében;
kedd 18.00-19.00 óra
péntek 17.00 -18 .30  óra

Vezeti: Girití. Sándor
y  Minden érdeklődőt szívesen várnak, látnak! _ J

TESTÉPÍTŐ KLUB A KOLLÉGIUMBAN
Nők részére:
hétfő -  szerda -  péntek 8.00 -  12.00 óra 
kedd -  csütörtök -  szombat 14.00 -  20.00 óra 
Férfiak részére:
hétfő -  szerda -  péntek 14.00 -  20.00 óra
kedd -  csütörtök -  szombat 8.00 -12 .00  óra_________

Vöröskereszt aszódi szervezete

Gáspámé Csókás Rita körzeti szervező 
Aszód, Petőfi u. 6/a. Idősek Napközi Otthona 
Telefon: 103
Kereshető: naponta 8-10.00 óra között
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Szovjet laktanya volt
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

— mely az év őszén alakult — november 15-én megtekin
tette a volt szovjet laktanya területét, létesítményeit. Az 
objektum — jellegéből eredően— ismeretlenségbe burko
lózott. A látottakról ezúton kívánunk beszámolni, abban a 
reményben, hogy a létesítmény hasznosításában, ötletek 
szerzésében, vállalkozók felkutatásában segítségünkre 
lesz.

Első benyomásunk — a sajtóban bemutatott szovjet 
laktanyai körképpel szemben — kedvezőbb volt. Nem 
láttunk romokat, szeméthegyeket! A növényzet ápolt, az 
épületek kitakarítva, a törött üvegek pótolva, az életve
szélyt jelentő, csupasz elektromos kábelvégek szigetelve 
vannak.

A 8 lakásos lakóépület

Laktanya udvara
háttérben az étkezde és a lakóépületek

A használható állapotban levő vegyes bolt
A vagyonőrzéssel megbízott GROUP 4 Hungária Biz

tonsági Szolgáltató Holland-Magyar Kft. helyi parancsno
ka rövid ismertetőt tartott számunkra. A 22 objektumból 
álló laktanya területét váltóműszakban összesen 9 fő őrzi. 
Az őrzés mellett hetente egyszer minden helyiséget kitaka
rítanak, a növényzetet ápolják, az épületek részleges állag- 
megóvását is végzik. Több, mint ezer csupasz kábelvéget 
szigeteltek le, a törött üvegeket farostlemezekkel stb. pó
tolták, a vízvezeték és fűtési rendszert víztelenítették, a 
fagykárok megelőzése érdekében, a veszélyes területeket 
(csatomafedlapok) lekerítették.

Megtörtént a tűzszerész-mentesítés, a laktanya területén 
nem találtak hátrahagyott robbanószert, lőszert. Elvégezték 
az épületek fertőtlenítését, féregtelenítését, a rágcsálóirtást 
folyamatosan végzik.

Megtörtént a környezetszennyezési felmérés is. A szak- 
véleményből az Önkormányzat még nem kapott. Az őrpa
rancsnok tájékoztatása szerint, a környezetszennyezés nem 
nagyobb, mint más laktanyák gépjármű telephelyein. Lyu
kas, földalatti üzemanyagtartály nincs, a szennyeződések a 
töltés-ürítés műveletek alatti csurgásokból eredhetnek.

A 16 lakásos lakóépület
Általános adatok. A terület 5.25 ha. melynek 18%-a 

beépített, a zöldterület közel 3 ha. Az építmények szenny
vízcsatornával. elektromos hálózattal, vízvezetékkel ellá
tottak. Tervdokumentáció sem az épületekről, sem a 
földalatti közművekről nem áll rendelkezésre, ezek állapo
ta és nyomvonala részben ismeretlen. Aközművek (víz-vil
lany) nem szabványosak, nem szakaszolhatóak. A 
vízvezetékhálózaton egy helyen történt csőtörés miatt az 
egész rendszert ki kellett iktatni.

Az épületek többsége 1980-ban épült. A magyar szab
ványnak is megfelelő épület csupán egy van —  a nyolcla
kásos lakóépület. Általánosságként megfogalmazható, 
hogy az épületszerkezeti károk nem jelentősek, ugyanak
kor a teljes közmű, szak- és szerelőipari munkálatokat a 
hasznosításkor el kell végezni. így például a csapadák- és 
hőszigeteléseket, víz-fűtés-elektromos hálózat szerelése
ket, nyílászárók, burkolatok, felületképzések részleges cse
réjét is.

.

Gépjárműtároló csarnok



Üzemanyag kút
A laktanyában található főbb objektumok és azok érté

kei:
Kapuügyeletes épületek 0,5 millió Ft
Parancsnoki és egyéb irodaépületek 10,0“
Legénységi épületek 41,5 “
Étterem konyhával 5 ,1 “
Raktárak 4,2 “
Vegyesbolt 2 ,0 “
Lakóépületek (40 lakás) 50,2“
Gépjármű javítóműhely 2 ,5 “
Kazánház, gőz-víz-szennyvízvezetékek, 
elektromos hálózat, kerítések és utak 14,8 “

Zárt gépjármű tároló 2 épület 
Egyéb létesítmények 
(mosó, üzemanyagkút, fürdő stb.) 20,0“
A laktanya teljes értéke: 165,5 millió Ft

A hasznosítási lehetőség a látottak alapján három részre 
osztható: .

1. A 40 darab lakás lakhatóvá tétele, a területből kerüljön 
lekerítésre a közutak felőli kerítések lebontásával. A laká
sok jelenlegi értéke 1 250 000 Ft/darab. alapterülete típu
sonként 45,5-52,2-62 m2. így négyzetméterre kivetítve az 
ár: 25 000 Ft/m2. Ha ehhez hozzáadjuk a szükséges közmű- 
és lakásfelújítási költséget egy-egy lakás m2 ára 35 000 Ft, 
azaz 2 170 000 Ft lenne.

2. Irodaépületek, konyha, étkező, legénységi épületek, 
vegyesbolt. Alkalmas irodának, közösségi létesítménynek 
(pl. iskola), bemutató teremnek, diszkont áruháznak, bútor 
üzletnek, stb.

A legénységi épület
3. 2 db gépjármű és harcjárműtárolók.
Elsődleges ipari célra alkalmasak a műhelycsarnokok, 

de hasznosítható gépjárművek javítására, autópiac, vásár 
rendezésére, üzemanyagkút üzemeltetésére.

Irodaépület
Az objektumok bármilyen célú hasznosítása, átalakítása 

felújítási munkák elvégzése után alkalmas.
A hasznosítás irányelvei. A kormány alapelve, hogy a 

szovjet csapatok kivonása, az állami költségvetést nem 
terhelheti, az elszámolásnak „0”  szaldós elérésére kell 
törekedni, az ehhez szükséges forrást az ingatlanok hasz
nosításával kell megteremteni.

Ez az összeg — az aszódi szovjet laktanya értéke, a 
szovjet fél által elismert követelése —  135 millió Ft. A 
vállalkozás jellegű hasznosításkor a vállalkozásba átvett 
vagyon teljes értékét és a környezeti károk felszámolását 
kell számításba venni.

Lakás és közösségi célú hasznosításkor ugyancsak az 
építmény értéke az irányadó, de a kormány dönt a tulajdon-

Az alápincézett raktárépület
jog térítésmentes vagy térítéses átruházásról.

Az előzőekből látható, hogy nincs egyértelmű megoldás 
a laktanya hasznosítására. Az építmények értéke — akár 
önkormányzati vagy lakossági, akár vállalkozói célú — 
jelentős költségekkel jár, melyet a mindenkori piaci árak és 
gazdaságossági számítások döntően befolyásolnak.

A laktanya sorsát a vállalkozói igények alapján lebonyo
lított tárgyalássorozat határozhatja meg.

Településfejlesztési Bizottság
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M á s o d ik  c s e n g e té s

(Ismét a postáról)
Térjünk vissza a posta hétvégi nyitvatartásához. Azaz 

nyitva nem tartásához. Városi cím ide, városi cím oda: 
Aszódon a postahivatal hét végén a nagyközönség előtt 
zárva van! Nincs mód pénzt feladni, ajánlott vagy expressz 
levelet útnak indítani, értékcikkeket vásárolni. De az élet 
teljesen ekkor sem áll meg a hivatal épületén belül. Sürgős 
esetben van lehetőség arra, hogy a segélykérő telefonokról 
maximum 15 szavas táviratot adjunk fel, s a díjat hétfőn 
egyenlítsük ki a hivatalban (természetesen csak belföldre 
küldhető így távirat). Az ide érkező ún. közönséges, azaz 
nem dísztáviratokat a posta a hétvégeken is kézbesíti az 
érkezés napján, ha azok szombat, illetve vasárnap 12 óráig 
megérkeznek Aszódra. Természetesen ez a szolgáltatás is 
csak a közönséges táviratokra vonatkozik. Hétközben 
ugyanez érvényes a 18 óráig megérkező táviratokra is.

És ismét ott tartunk, hogy tiszta vizet kell önteni a 
pohárba.

Ugyanis a táviratok továbbítása és a telefonbeszélgeté
sek lebonyolítása a Magyar Távközlési Vállalat feladata. 
Akik mindezt a tevékenységet végzik — a Magyar Posta 
Vállalat dolgozói. Ember legyen a talpán, aki rögtön tudja, 
hogy ki a felelős, ha valami probléma van. Ha emberi 
mulasztásról van szó, akkor valószínűleg a posta; ha mű
szaki jellegű probléma van, minden bizonnyal a távközlési 
vállalat. De még ez sem mindig biztos, ez sem mindig 
egyértelmű az első pillanatban. Vegyünk egy példát! A 
boldog telefontulajdonosok — azaz lakásukon telefonnal 
rendelkező előfizetők — egész hónapban bonyolítják 
ügyes-bajos dolgaikat. Megérkezik a telefonszámla. Az 
előfizetők egy része reklamál, mert sokallja a Fizetendő 
összeget. A reklamációk egy része jogos. Az már itt Aszó
don kiderül. De legtöbbször az is, hogy a hibát nem itt 
követték el, hanem Gödöllőn, mert aszámIák ott készülnek. 
Magam is jártam már úgy, hogy 640 Ft szerepelt a távolsági 
beszélgetések díját feltüntető rovatban, holott mindössze 
egy-vagy két távolsági beszélgetést folytattunk, azt is rövi
den és az első díjövbe tartozó ismerősünkkel. Kiderült, 
hogy a számla készítésekor véletlenül az előző számla 
végösszegét írták ebbe a rovatba. Egy hónappal később 50 
Ft késedelmi díj is szerepelt a számlán, pedig időben befi
zettem a számlát. Időben, de mégis későn. Ugyanis az 
abban a hónapban előírt befizetési határnap szombatra 
esett. Mivel szombaton nincs lehetőség pénzbefizetésre, a 
legközelebbi munkanapon még késedelmi díj nélkül ki
egyenlíthető a számla. Igen ám, de Gödöllőn szombaton is 
rendezhetők az efféle ügyek, s a számla készítőit valószí
nűleg ez zavarta meg. Mellesleg még az is kiderült, hogy 
az adott hónapban ellenőrizték a helyi befizetések számlá
lóit, s az ilyenkor szokásos módon „rásoroztak” , azaz 
tízszer rácsengettek a telefonszámokra. így a számláló tíz 
helyi beszélgetéssel többet mutatott, de ezt a számlázáskor 
le kellett volna vonni. Ez elmaradt, de nem a helyiek 
hibájából. Ebben az esetben végül is 100 Ft-tal kellett 
kevesebbet fizetnem. Adódik ezekből a bonyodalmakból 
tanulság is. Mindenek előtt az, hogy gondoljuk végig a 
befizetés előtt, hogy reális-e a számlán feltüntetett összeg. 
Ha nem, reklamáljunk, de ne kapjuk le mindjárt a tíz 
körméről a posta dolgozóját, mert lehet, hogy nem ő a hibás 
— mint ahogy a fenti példából is kiderült, hogy rendre nem

a helyi hivatal dolgozói mulasztottak —, s ha a reklamáció 
jogos, segítenek gyorsan rendezni az ügyet.

És még mindig a telefonszámlákról! Kezdetben — mi
kor a gépi könyvelésre áttértek— vala, hogy kissé megkés
ve érkeztek a számlák Aszódra. Később a gépezet kezdett 
bejáródni. Ekkor pedig olyan gond adódott, hogy az egyik 
kézbesítői körzetben az utolsó pillanatban kézbesítették a 
számlákat. Emiatt többen csak késedelmesen tudták ren
dezni a tartozásukat, s következett a büntetés, a késedelmi 
díj. Mára már ez a probléma is megoldódott, mert a hanyag 
dolgozót elküldték a postától, sőt még az ő hibájából befi
zetendő késedelmi díjat is visszatéríttette vele a hivatalve
zető . (S a já t szem em m el lá ttam  a vastag  köteg 
postautalványt, amelyen az érintetteknek feladták a pénzt.) 
Az eljárás példamutató. Csak félek, hogy korrektsége elle
nére sem véd meg attól, hogy a második, immár 150 Ft-os 
késdelmi díjat meg lehessen úszni, ha valaki véletlenül 
egyszer mégis elfelejti időben befizetni a tartozását. (A fent 
jelzett ügyekkel a távközlési vállalat helyben dolgozó mun
katársai nem foglalkoznak, nem az ő esetleges mulasztása
ikról van szó. Nem akarunk semmit a nyakukba varrni. 
Legközelebb őket is megkérdezzük!)

És mi a helyzet a műszaki színvonallal? A helyzet elszo
morító. Pest megyének ez a része nagyon elhanyagolt terü
let. Itt még mindig kézi kapcsolású központok vannak. 
Aszód csak araszolgatva halad előre. Ha bővítik a közpon
tot, akkor a városi hálózat kevés. Ha végre valahol hálózat- 
bővítés volt. akkor hamarosan ismét kicsinek bizonyul a 
központ. Az a központ, amelyet valahol „levetettek” , el
hozták Aszódra, felújították, s amelyik soha nem lesz 
olyan, mint egy új. Időről időre jelentkeznek a tipikus 
hibák: nem megy a jelzés; áthallásosak a vonalak. Az 
állandó javítások sem jelentenek megoldást. Ideje lenne, 
hogy Aszódot és a környéket is bekapcsolják a korszerű 
távhívó hálózatba. De ahhoz az szükséges, hogy Gödöllőn 
felépüljön végre egy korszerű postaépület a hozzá tartozó 
műszaki egységekkel. Mert építenek— maszatolnak— ott 
már talán tíz éve is, de hogy mit, azt nem tudjuk. Valószí
nűleg ez a kérdés meghaladja a kompetenciánkat. Egy 
bizonyos: a postahivatalra még várni kell. Addig marad a 
kézi kapcsolás, ami korszerűtlen, mert egy háromperces 
beszélgetés lebonyolításához közel negyed órára van szük
ség. Igaz, a postahivatal előtti fülkéből közvetlen tárcsázás
sal akár külföldre is telefonálhatunk. De kicsi a 
telefonvonalak áteresztőképessége, és emiatt sokszor 
irányfoglaltak a vonalak. Ilyenkor ki kell fognunk azt a 
pillanatot, amikor valaki éppen befejezte a beszélgetést, s 
még nem tárcsázott helyette senki. Olyan ez, mint mikor a 
vízvezetéken minden csapot egyszerre nyitnak meg, s a 
szűk keresztmetszet miatt a cső végén lévő csaphoz már 
nem jut el a víz.

Egy valaminek azért még így is örülhetünk: éjjel-nappal 
tudunk telefonálni! S ez nagy dolog, mert Aszódnál na
gyobb településeken is délután négy óra után csak néhány 
működő telefon található.

Végezetül: Kérjük olvasóinkat, hogy a témával kapcso
latos észrevételeiket, tapasztalataikat, javaslataikat írják 
meg az Aszódi Tükörben!

(Folytatjuk!)
Hönig Antal
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Praktikus dolgok — ügyes praktikák

Hadüzenet a vitaminhiánynak

Nyakunkon a tél. Szervezetünkből szépen, lassan kiürül
nek a vitamintartalékok. Ugyanis nincsenek friss konyha
kerti zöldségnövények, s a piacokon és a boltokban 
található zöldség- és gyümölcsféleségek a lakosság jelen
tős részének megfizethetetlenek.

Mi hát a teendő? Rohanjunk a patikába Polyvitaplex 
8-ért és C vitaminért? Ez is jó megoldás lehet, de én egy 
jobb megoldást ajánlok. Fogyasszuk rendszeresen a követ
kező burgonyasalátát! íme a recept: Főzzünk meg héjában 
60 dkg burgonyát, majd hámozzuk meg, karikázzuk fel. 
Keverjük össze 40 dkg savanyúkáposztával. (Lehet ízlés 
szerint fele-fele arány is.) Mindezt keverjük össze maxi
mum fél deciliter étolajjal. Vágjunk össze — nagyságtól 
függően — egy vagy két fej vöröshagymát, keverjük jól 
össze az összes nyersanyagot. Végül szóljunk rá egy egé
szen kicsi őrölt borsot.

Néhány tanács: ha lucskos a káposzta, csöpögtessük le, 
mert kicsapódik az étolaj, s a saláta mászkos lesz; ha lehet, 
hideg eljárással készült étolajat használjunk, mert egész
ségesebb; vöröshagyma helyett használjunk lilahagymát, 
mert finomabb; fekete bors helyett fehér borssal ízesítsük, 
mert kevésbé ártalmas.

S mindez miért jobb a tablettánál? Mert csupa termé
szetes, jól emészthető növényi anyagot tartalmaz. Nem 
hizlal. Ragyogóan rendben tartja az emésztést. A sokat 
kárhoztatott konyhasóból is igen keveset tartalmaz, mert 
elegendő annyi, amennyi a savanyúkáposztában található. 
Az elkészítés pillanatában fogyasztható, de hűvös helyen 
néhány napig is eltartható. És szinte nem lehet megunni. 
Egy héten akár 2-3 alkalommal is elkészíthető anélkül, 
hogy megunnánk. Reggel is fogyasztható, nem kell félnünk 
a hagyma miatt emberek közé menni.

S most következzék a hozzá kapcsolódó történet! Egyik 
gyermekünk ajándékozta a feleségemnek azt a könyvet, 
amelyikben ez a recept található. Januártól rendszeresen 
szerepelt az étrendünkben, nyers káposztával kombinálva. 
Az eredmény: egészen addig, amíg savanyúkáposztát lehe
tett kapni, nem volt szükségünk semmiféle gyógyszerre, 
mert nem köhögtünk, nem szipogtunk, nem tüsszögtünk.

Tessék kipróbálni! Ha ízlik, leöblíthető egy pohár bodza
szörppel. (A receptjét a májusi számban ismertetem.)

Jó étvágyat kívánok! -g  -1

CSONTKOVÁCS RENDELÉS 
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

minden kedden 14.00 -  18.00 óra

Bejelentkezés személyesen vagy telefonon is történhet!

Szolgáltatások:

—  Masayuki-féle gyúró-kiroterápia
mindenféle mozgásszervi betegség kezelése
gyerekek gerincferdülésének gyógyítása gerinc- és csípő

igazítással
— Bioenergetika:
„kézrátétellel”  történő gyógyítás (Reiki)

Tájékoztató — A SZERVEZET MAGA GYÓGYÍT!
A betegség az idegekre ható nyomásból alakul ki, ha a 

csigolyák vagy közel vagy távol vannak egymástól.
Legjobb lenne a kezelést iskolás gyermekeknél elkezde

ni, hogy később ne kapjanak nagyobb betegséget Felnőt
teknél 6-10 havonta javasolt a csigolyák helyreigazítása, 
akkor is, ha egyébként panaszmentesek. Minden csigolyá
nak megvan a maga rendeltetése, mely nem megfelelő 
működés esetén komoly problémákat okoz!

Ki gondolná, hogy a nyaki C-l-es csigolya legkisebb 
elmozdulása is fejfájást, krónikus fáradtságot, szédülést, a 
nyaki C-2-sé szembetegségeket, fülfájást, allergiás beteg
ségeket, a háti T-l-sé kar- és kézfájdalmakat, köhögést, a 
háti T-2-sé szívproblémákat vagy az ágyéki L-5-sé lúdtal
pat és bokapanaszokat okoz.

Minden szervnek megvan a maga helye a gerincoszlo
pon, a gyomorbántalmaktól a menstruációs panaszokig!

Próbálja ki Ön is a megelőző kezelést, amely tartalmazza 
a gerincoszlop, a nyak, kéz, kar, boka és térd vizsgálatát, 
illetve helyreigazítását!

Kormos Géza
orvosi masszőr, csontkovács 

természetgyógyász

ASZOD-CITY: dér Rathausvorplatz mit Juden- und Krieger-Denkmal, im Hintergrund das friihere SchloB, je tz t Internál.
Fotos: Schreiber

Obernburg -  Aszod: rund 1 0 0 0  Kilométer 
W ille zűr Freundschaft überbrückt sie leicht
Wendlin Imhof und Co. nahmen erste Kontakté auf, aus denen Partnerschaft werden könnte

O b e r n b u r g . .W e n n  D uzu  cinem 
Ungam als Gast kommst, soUtest Du Zeit 
mitbringen«: Das Sprichwort merkt sich 
das Obernburger Trió Wendelin Imhof/ 
Alfréd Happet/Armin Schreiber beson- 
dcrs gut nach seiner ersten Stippvisite in 
Aszod nahe Budapest. D enn genug Zeit 
haltén die drei natüriich nicht, um die 
ungarische Gastfreundschaft so richtig 
auszukosten, von dér sie geradezu

Viele Kommuncn im Landkreis habén be- 
reits Partnerschaften, meist mit französi- 
schen Gemeinden. Nun könnte es sich gera
dezu als vorteilhaft erweisen, daB Obernburg 
noch nicht »verbandelt« ist. Denn nachdem 
die Grenzen nach Osteuropa offen sind, wSre 
cs bcsonders wichtig, Stadte-Freundschaften 
in diese Richtung aufzubauen, meint Bürger- 

meister Imhof. IM SITZUNGSSAAL diskutierten die Obernburger mit den Aszoder Kommunal-
politikem.
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R e jtv é n y  g y e re k e k n e k !

A MÚLT HAVI REJTVÉNYEK 
HELYES MEGFEJTÉSE:

1. Kitől származnak az idézetek?
a) Petőfi Sándor
b) Arany János
c) Csokonai Vitéz Mihály
2. Szólásmondások
a) kecske
b) birka
c) kutya 
c) tehén

3. Betűcsere B É K A  
R É K A  
R Ó K A  
F Ó K A

Sajnos az I. fordulóban mindössze ketten küldték be 
a megfejtést.

Mivel mindkét megfejtés helyes volt, egyenlő érték
ben 150 -  150.- Ft-ért kap ajándékot a két nyertes: 

TARR NÓRA Aszód, Érdi János u. 16.
STVORECH JÁNOS Aszód, Ságvári u. 26,.
Kérjük, hogy az ajándékért személyesen jöjjenek el a 

Művelődési Házba december 6-án (pénteken).

***

DECEMBER HAVI REJTVÉNYÜNK

1. Ha helyesen írjátok be az ábra vízszintes soraiba a 
meghatározásokat, az ábrába beírt számokat összeolvas
va egy kedves személy nevét kapjátok. Ki ő?

1. Híres magyar lantos —  krónika író neve
2. Az aszódi Helyőrségi klub névadója

1

2

3

4

5

6

3. Arany János legismertebb hőse keresztneve kezdő
betűjével

4. Ma divatos sportág
5. Feldíszített ló
6. Petőfi egyik versének címe: Kutya....

2. Szólások, közmondások, melyekben földrajzi ne
vek szerepelnek.

1. Egyszer volt.... kutyavásár.
2. Pislog, m int_i  kocsonyában a béka.
3. Olyan szapora, mint a ......i krumpli.
4. Divat, m int........ben a félszem.

3. Járjatok utána!
— Mi az adventi koszorú?
— Ki honosította meg Magyarországon a kará

csonyfát (lásd 1990. decemberi szám Aszódi Tükör)
— Mi az a Luca-széke?
— Mi az a betlehemezés?

3000-es KCR eladó! Ára: 130.000.- Ft 
Serfőző István Karancslapujtő, Kőhegy 

út 3. Házhoz is szállítom!
***

300 □ jé>ö1 területen ház eladó! Aszód, 
Ady Endre u. 29. Érdeklődni: Zelenai 

Béláné Aszód, Szabadság tér 8/a. 
***

Sürgősen eladó! Aszódon 287 □i&öl-es 
építési telek a Városréti úton. Érdeklőd

ni: Kiss János Aszód, Nyár u. 13. 
***

Családi ház eladó! 4 szoba, 2 konyha, 2 
fürdőszoba. Aszód, Falujárók u. 15. Ér

deklődni: bármikor 
***

Nagy tenyészértékű drótszőrű foxterrier 
kölykök eladók. Dr. Márton János Gal- 

gamácsa, Kiskút u. 3.
***

ELADÓ! Egy német kombinált PB gáz

palackkal működő tűzhely, ami fa  és 
szén tüzelésre is alkalmas. Külön a tűz
hely vagy a gázpalack is megvásárolha

tó. Eladó továbbá több új radiátor és 
egy teljesen új villanytűzhely, melybe 

grillsütő is be van építve (még ki sincs 
csomagolva). Megtekinthető minden 

nap. Aszód, Csendes utca 3.
***

A Petőfi Múzeum átalakítás miatt 
1992. február 29-ig zárva.

***
Parabola antenna szereléssel, igény sze

rint megrendelhető: Kovács Tamás, 
Aszód, Falujárók ú. 21. Tel.: 168 

***

KARÁCSONYI VÁSÁR A „GALGA 
ÁFÉSZ” papírboltjában — Aszód, 

Kossuth L. u. 4.
Díszcsomagoló, dfszkötöző, fenyődísz, 
boa, karácsonyi képeslap, ajándék cik

kek, tapéta és poszterek nagy választék
ban!

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és bol
dog Új évet kívánunk minden kedves 

Vásárlónknak!
***

A RÍVA LUX Háztartási Boltunk ka
rácsonyi választékkal várja kedves Vá

sárlóinkat!
Kínai selyemvirágok, kozmetikai cikkek, 
festékek, háztartási kiegészítő anyagok 

nagy választékban.

Felelős kiadói PardS Lístíéné » Felelős 
szerkesztő: Asztalos Tárnái * 

Szerkesztőbizottság; Tőtfcné Ú jító  lton*. 
V ó rte U n tó *

Munkatárs: t)r. Aulák* István 
F.ngedayszám; JU/PHFt287. PÍ198V.

- Cím: Művelődési H it,  217# Aszód,
P f.ó ., Kossuth L . a  7 Í.

Készült a TYPOVENT Kft. nyomdájában VTiM.
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Elsősorban  
balesetveszélyes 
foglalkozást űzó' 

vállalkozók, továbbá 
vállalatok és kft-k számára 

rendkívüli

adókedvezm én yekkel já r ó , 
biztonságos és értékálló  

befek te tési form ákró l 
tá jék o z ta tja

DR. JOLESZ JÓZSEF

2 1 7 0  Aszód, Arany J. u. 
3 . tel.: Aszód J 0 7

Közeledik a Karácsony 
— lepje meg 

családtagjait a
dr. JÓLESZ

Józsefnél
és

FARKAS
Imrénél

kapható amerikai 
takarékos, nagyhatású 

környezetbarát 
háztartási

tisztítószerekkel és a 
máshol nem kapható 

kozmetikumokkal!

Az Aszódi Tükör PÁVA UDVAR Kft. 3000 Ft

A hivatalosan bejegyzett cégek  részére  

REKLÁMTÁBLÁK térítés ellenében  történél
elhelyezésére van lehetőség

A LAKTANYA KERÍTÉSÉN az alábbiak szerint:

— a reklám táblák nem zavarh atják  és nem  csökkenthetik  
a z ob jek tum  őrzésvédelm ének b izton ságá t,

— a reklám táblák és fe lira to k  (ábrák) nem  sérthetik  a 
fegyveres erők érdekeit, valam int a j ó  ízlést !

B ővebb inform ációt lehet kérni Aszódon  
a „GALGA”  Önálló V ezetésbiztosító Ezred, 

Hatvani út 1., Paksi Ferenc őrnagytól. Telefon: Aszód 9 4 .
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KARÁCSONYI
ENGEDMÉNYES

VÁSÁR
— Ruházat20-60 % 
— Iparcikk 10-20 %

a Páva Udvar Kft. aszódi 
üzleteiben amíg a készlet tart.

Várjuk Kedves 
vásárlóinkat!

Boltok címe:Aszód, 
Kossuth u. 6., 

Kondoros tér üzletsor

" T j O ”
M E G N Y Í L T  !

Élelmiszer és Háztartási
MINI DISZKONT

Kapható:
— alapvető élelmiszerek
— olaj, cukor, liszt stb.

— konzervek 
— édesség

— üdítő italok 
(dobozos, üveges)

— szeszes italok (sör, bor, égetett 
szeszes italok)

— kávé
— mosóporok

— testápoló szerek (samponok, spray stb.) 
— háztartási műanyagáruk

Cím: Aszód, Kondoros tér üzletsor 
PÁVA UDVAR KFT.


