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MEGJELENIK MINDEN HÓNAP ELSŐ HETÉBEN

Ajánlás: Mielőtt jövőbe veszne szemünk világa, 
mártsuk könnyünk a múló homályba!

S.S.

„Csak két szál gyertya a ném a csendben”
Halottak napján kinn jártam a temetőben szokás szerint 

az új és régi halottaink sírjánál. Meggyújtottam gyertyái
mat én is, mint sokan mások.

Az elmúlás gondolata foglalkoztatott, és az, hogy me
lyik halott, miről emlékezetes nekem. így  jutottam el egy 
régi sírhoz, Aszód halottjához, akiről sokan nem hallottak, 
nem is tudnak róla. Nem is csoda, hiszen az utóbbi 47 
évben senki sem beszélt erről az emberről.

Idegen sírokat, idegen halottakat ünnepeltek, és a mien
ket, a magyart elfelejtették, aki tudott is róla, az is elkerülte.

1849-ben, amikor a magyar szabadságharc elbukott és 
elkezdődött a megtorlás, Isaszegnél dúlt az elkeseredett 
harc a szabadságharcosok és a fölényben lévő osztrák 
csapatok között, akkor történt ez a szörnyű eset, amit én az 
iskolában és a nagyszüleimtől hallottam, és nem felejtek 
el soha. A hagyomány szerint 1849-ben egy napon sok 
ember tartózkodott a Podmaniczky téren valami oknál 
fogva —  biztosan hallgatták valakitől az új híreket, féltek, 
rettegtek az emberek az eseményektől, el voltak keseredve. 
És egyszer csak egy vágtató ló rohant Pest felől, nem 
száguldott az úton tovább, hanem egyenesen a tömeg közé 
vágtatott, mintha segítséget kéme sebesült gazdája részére. 
Az emberek megfogták a lovat, és akkor látták, hogy a 
katona már nem él. A haláltól megdermedt egyik lába a 
kengyelbe szorult, egy lábon csüngve hozta a lova idáig. 
A vére őt is, meg az állatot is pirosra festette. Nem is kell 
mondanom, hogy ez a látvány még jobban felsokkolta a 
tömeget. A nála lévő iratok szerint Mezőtelegdi Miskolczy 
Sándor huszárkapitány volt. Mindkettőjüket a kastályba 
vitték. Aszód község temette el a huszárkapitányt saját 
halottjaként az evangélikus temetőben. A temetés a hagyo
mány szerint nagyon megható volt. A koporsót közvetle
nül hűséges lova kísérte, két hajdú vezette kétoldalt kan
társzáron. Utána Aszód apraja-nagyja, minden épkézláb 
ember ott volt, és fennhangon siratták a vitézt és az elbu
kott szabadságharcot.

A lova szállóigévé vált Aszódon. Én is hallottam még 
gyerekkoromban: „hűséges mint a M iskolczy lova.”

Ha az életét nem is tudta gazdájának megmenteni, azt 
mégis elérte, hogy méltóképpen eltemessék.

Azóta 1850. március 15-től 1944. március 15-igminden 
évben megünnepelték emlékét. A sírjához vonultak az 
általános iskolák, apolgári iskola, a gimnazisták, a katonák 
mind a két laktanyából, a leventék, a Javító Intézet fúvós 
zenekarának kíséretével és Aszód lakossága. Mi büszkék 
vagyunk Petőfire és arra is, hogy egész Európa elismeri 
személyét, még az oroszok is, akkor ne feledkezzünk meg 
egykori kortársáról, harcostársáról sem, hisz egy célért, 
egy eszméért harcoltak, és adták szép, fiatal életüket a 
hazáért és a szabadságért. Nem minden település mondhat 
ilyen halottat a magáénak. A sír március 15-re és a halottak 
napjára mindig rendbe van hozva, de már csak két család 
viseli gondját.

Nagyon szeretném, ha valaki megcsiszolná a követ, és 
a betűket újrafestené, mert ezt mi nem tudjuk megcsinálni, 
pedig nagyon ráférne már.

Ehhez szeretném kérni az Önkormányzat segítségét! 
Előre is köszönöm! Aszódon van Petőfi általános iskola, 
Petőfi Gimnázium, Petőfi laktanya és Petőfi Múzeum. 
Remélem a tanárok az iskolákban tovább adják tanulóik
nak, a katonatisztek katonáiknak ezt a szomorú történetet, 
és lesz köztük egy pár olyan fiatal, akik szívükbe zárják 
ennek az embernek az emlékét, mint mi iskolás korunkban.

Csak ezt akartam elmondani és az utókornak átadni, 
mielőtt mi is elmennénk oda, ahonnan még nem jött vissza 
soha seni. Vissza-visszatértem meggyújtott gyertyáimhoz, 
és eltöprengtem...

„Csak két szál gyertya a néma csendben.”

Balázs Józsefné 
nyugdíjas
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Az év utolsó napján szerte az országban vidámságnak, 

mulatozásnak hódolnak az emberek. Az ezen a napon nem  
csak az elmúlt Ó évet búcsúztatják, hanem az eljövendóúj 
esztendőnek is örülnek, amelyben új és szebb remények 
valósulhatnak meg.

Szilveszter napján egy alföldi magyar városkában azon
ban másra is emlékeznek, mely emlékezést minden évben 
hűségesen megtartanak.

Kiskőrösön ezen a napon nemzetiszinű lobogókat lenget 
a téli szél. A  hossztengelyes kis parasztház körül fáklyák
kal világító, a téli hidegtől pirosra festett fiatalok és idő
sebbek születésnapi ünnepi megemlékezést tartanak. Ezen 
a napon, 1822/23 fordulóján látott napvilágot a magyar 
nemzet büszkesége, Petőfi Sándor.

A kis diákról, a költőről, a szabadsághősről könyvtárnyi 
könyvet írtak már. Ám  szüleiről, Petrovics Istvánról, a jó  
öreg kocsmárosról, és Hrúz Máriáról, a legszeretöbb anyá
ról, az ő  életükről jobbára csak a szakemberek tudnak. 
Pedig 1991-ben éppen hogy nekik is születési évforduló
juk van. Mindketten ugyanazon évben, 1791-ben, tehát 
pontosan kétszáz évvel ezelőtt látták meg a napvilágot. 
István éppen a szomszédos Kartalon, ahol édesapja, Petro
vics Tamás ezekben az években a mészárszéket bérelt e. 
Kartal akkor m ég gyér lakosú falucska volt.

Grassalkovich H. Antal herceg elhatározásából éppen 
ezekben az években kezdték meg újratelepítését Isten 
háza még nem létezett a községben, a római katolikusok 
Bagra, az evangélikusok Aszódra jártak. A  kis Istvánt is 
ezért hoztákszülei Aszódra, ahol is a hegyen található 
templomban, 1791. augusztus 15-én Barányi Dániel evan
gélikus tiszteletes keresztelte meg aPetrovics-családnyol- 
cadik gyermekét

Ugyanebben az évben, Magyarország egyik északi vár
megyéjében, Túróéban, akis hegyi mezővároskában, Nec- 
pálon született m eg Hrúz Jánosnak (tanult mestersége 
alapján varga, ám foglalkozására nézve urasági kocsmá- 
ros) és Jerabek Zsuzsannának elsőszülött gyermeke, Má
ria.

A z ugyanazon évben, de egymástól több száz kilóméter 
távolságban született István és Mária, 25 éves korukban, 
1816-ban találkoztak először Maglódon, az itt kibontako
zott kapcsolatból végül házasság lett, amelyet Aszódon, 
szintén az evangélikus templomban kötöttek meg, 1818. 
szeptember 15-én, amikor is az áldást Mikulás Dániel, 
Aszód város tudós papja mondta ki fölöttük.

S milyen érdekes az élet? Az ugyanazon évben született 
Petrovics István és Hrúz Mária élete fonala ugyanabban az 
évben szakadt meg.

Mindketten 1849-ben, de m ég országos hírű, elsőszülött

gyermekük, Sándor hősi halála előtt távoztak az élők so
rából.

A  kultúra munkásai országszerte az 1991. Mozart emlé
kének szentelték. Senki sem vitathatja e csodálatos zenei 
óriás géniuszát. Ám  a bécsi szomorú halál kétszáz éves 
megemlékezése mellett az én szivemet jobban melegíti a 
kartali kis mészárszékben felsíró fiúcska és a necpáli ura
sági kocsmában, szép fekete szem ével a világra tekintő 
kislány megérkezése. Bár ők egyszerű életet éltek, mara
dandót nem alkottak, ám ők adták nekünk, magyaroknak 
PETŐFI SÁNDORT.

AJ.

Kedves Olvasóink!

Kellemetlen kötelességünknek te
szünk eleget, amikor ismételten közöl
nünk kell, hogy 1992. január 1-töl 
kénytelenek vagyunk az Aszódi Tükör 
árát 12 Ft-ról 20 Ft-ra emelni. Éves 
elözetési díj: 240 Ft, a féléves 120 Ft 
lesz.

M agyarázatként mindössze csak 
annyit, hogy 1 db újság előállítási költ
sége megközelíti a 40 Ft-ot. Költségeink 
akkor csökkennének, ha az újságot leg
alább 1000példányban nyomtatnák.

Ezért a következő felhívással fordu
lunk Önökhöz!

Aki januártól öt új előfizetőt hoz, 
sorsjegyet kap, melynek húzására má
jusban kerül sor.

A szerencsés nyertes 2000 Ft-os 
ajándékutalványt kap, melyet Aszód 
bármely üzletében beválthat tetszése 
szerint.

A nyereménysorsolásra meghívunk 
minden sorsjegy tulajdonost.

Szerkesztőség
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A MAKONA TERVEI 
KOSSUTH L. ÚT 99.

Tájékoztató az ASZÓDI BARÁTI KÖR  
decem beri összejöveteléről

A Baráti Kör év végi utolsó összejövetelén vendégünk volt 
Nagy László hadnagy Aszód Város rendőrparancsnoka, illet
ve Szenoráczki Ferenc és Kvaka István az Önvédelmi Cso
port vezetője és helyettese, akiktől Aszód közbiztonságának 
helyzetéről hallottunk.

Nagyon sajnáljuk, hogy a több mint 80 —  névre szólóan 
—  kiküldött, illetve az ASZÓDI TÜKÖR-ben megjelent 
meghívó ellenére mindössze húszán jöttek el. (Próbálom 
elhitetni magammal, hogy ez inkább a hirtelen jött zord 
időjárásnak, nem pedig az érdektelenségnek volt köszönhető. 
Mert beszélni, morgolódni, kritikát mondani mások munká
járól rendkívül könnyű, de ha valaki vagy valakik próbálná
nak segíteni, ezt már nemigen vesszük figyelembe.)

Mindenesetre sajnálhatják mindazok, akik nem jöttek el, 
mert rendkívül érdekes és hasznos beszélgetés volt ez. Min
den aszódi örülhet, hogy helyi rendőrség élére végre egy 
olyan ember került, aki valóban tenni is akar. Számos intéz
kedése is ezt bizonyította. És nagy szükség van az önvédelmi 
Csoport munkájára is. Meglehetősen mostoha körülmények 
között végzik munkájukat minden ellenszolgáltatás nélkül. 
Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy még sok idő telik el 
addig, míg a Rendőrség valóban képes lesz igazi feladatainak 
megfelelni. Nem is hinné az ember, hogy megfelelő jogsza
bályok hiányában mennyire meg van kötve a kezük, hiába 
próbálkoznak, sok esetben ők is kőfalba ütköznek. Mind a 
Rendőrparancsnok, mind pedig az Önvédelmi Csoport veze
tői elmondták, hogy nagy szükségük van a lakosság segítség
re. Az ő együttműködésükkel már nem egyszer időben el 
tudták fogni a bűnelkövetőket.

Sajnos, mi egyszerű állampolgárok hajlamosak vagyunk 
csak a rosszat észrevenni: hogy miért törtek be megint ide 
vagy oda, hol volt a rendőrség vagy az önvédelmi csoport.

Azt azonban nem tudjuk, hogy rendőreink milyen körülmé
nyek között dolgoznak, hogy mennyire kevés a létszám, 
amely nemcsak Aszódot, hanem a környező községeket is el 
kell, hogy lássa, hogy volt eset, amikor csak gyalog tudtak 
járni a rendőrök, mert a Rendőrőrsnek elfogyott a benzinpénz 
kerete!!!

Az, hogy nincs telefax, crossbar vonal —  szintén csak 

nehezíti a munkát.

A sok kérdés mellett ötletként merült fel, hogy lehetne-e 
Aszódnak is például az Önkormányzat által fizetett saját 
rendőre, aki csak itt a városban teljesítene szolgálatot. Ennél 
a munkánál nagyon fontos a hivatástudat, de ebből sajnos 
nem lehet megélni. Meg kellene a munkájukat fizetni úgy, 
hogy ne legyen szükségük más jellegű másodállásokra, ne 
kényszerüljenek esetleg korrumpálódásra.

A Baráti Kör másik témája a képviselőtestületi tagokkal 
való év végi csevegés lett volna, ha nem éppen erre a napra 
szerveződik az év utolsó testületi ülése is. így ez nem jött 
össze. Köszönjük mindenesetre Bagyin József polgármester 
úrnak és Kustra László képviselőnek, hogy mégis megtisztel
ték a Baráti Kört jelenlétükkel. Szeretnénk hinni, hogy mások 
is fontosnak tartják munkánkat, hiszen az együttes cselekvés
re volna igazán szükség.

Pardi Lászlóné

Ezúton tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy az 
ASZÓDI BARÁTI KÖR 1992. januártól ismét minden hó
nap utolsó péntekén tartja összejövetelét, hogy elkerüljük 
az időpont ütközést a Népfőiskola programjaival.
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Régi történet
Egészen kicsi gyerek voltam még, a szomszédos Bag köz

ség lakója. Bizonyos emlékeim nekem magamnak is vannak 
erről az időszakról, de a történet egészét csak a szüleim 
elbeszéléséből ismerem. Mivel tanulságos és elgondolkodta
tó, megosztom másokkal is.

A történet 1952. december 10-én kezdődött Egy „Végha
tározat”  névre hallgató papírdarabbal államosították a szüle
im pékműhelyét. Azonnali hatállyal és megfellebbezhetetle
nül. Papírdarabnak nevezem az ún. okiratot mert nincsen 
benne egyetlen törvényre hivatkozás sem, s a vele elrendelt 
államosításnak jogi alapja sem volt, mert édesapámnak nem 
hogy tíz főnél több alkalmazottja nem volt -  de egyetlen egy 
sem. Családi vállalkozás volt.

A műhely kicsi és korszerűtlen volt, ezért a berendezést 
elszállították, s az édesapámat elhelyezték a község másik, 
nagyobb pékségébe -  üzemvezetőnek. A bonyodalom január
ban kezdődött, amikor kiderült, hogy az üzemvezetéssel meg
bízott volt kizsákmányoló kapta a legkevesebb bért, melyet 
megalázóan alacsony mértéke miatt nem is vett át. Helyette 
mondott egy cifrát, s közölte, hogy ő nem hajlandó másnapra 
kenyeret sütni. Ezt akkor komolyan is gondolta. De mikor az 
első mérge elpárolgott, végiggondolta, hogy ebből komoly 
baja származhat, s elment a munkatársakhoz, hogy ők feltét
lenül süssenek másnapra, mert a lakosság ellátását nem sza
bad veszélyeztetni.

Ez volt a szerencséje, meg az, hogy iszonyúan meg volt 
fázva. Mert a Földműves Szövetkezet ügyvezetője — szintén 
falubeli — azonnal leállította a munkát, szabotázst kiálltva 
eljárást kezdeményezett a hivatalos szerveknél. Édesapám 
ezalatt orvoshoz ment, mert érezte, hogy veszélyes a helyzet. 
(Bagón ekkor nem volt orvos, a hévízgyörki orvos látta el a 
bagi teendőket is.) Már az orvosi váróban gyanús volt valami. 
Ugyanis kihallatszottak egy telefonbeszélgetés foszlányai, 
amelyből arra lehetett következtetni, hogy az ő betegségével 
is összefügg a beszélgetés. Ez akkor vált teljen nyilvánvalóvá, 
amikor Balázs doktor úr közölte: — Hőnig úr, nem vehetem 
fel betegállományba, menjen el Faragó doktor úrhoz Aszódra, 
a Tüdőgondozóba.

Édesapám valóban beteg volt. Faragó doktor úr ráparan
csolt, hogy nyolc napon át szigorúan maradjon ágyban. Ezen 
morfondírozva hallotta a falu határában, hogy keresi az AVH. 
Gondolt egyet, és bement a tanácsra, mondván: úgy hallotta, 
keresi az AVH! íme itt van, beteg. Az AVH-sok, a tanácsel
nök, a párttitkár pusmogtak egy kicsit. Felvetődött, hogy kis 
időre el kellene vinni, hogy rá kellene ijeszteni. De végül 
senki nem vállalta a döntés felelősséget.Igy nem merték el
vinni az édesapámat Talán az volt a lélektani pillanat, hogy 
nem bújt el, hanem maga jelentkezett.

Természetesen volt folytatása is: öt (!) tárgyalás. Egy a 
Markóban is. A második tárgyaláson már a Földműves Szö
vetkezet ügyvezetője is a vádlottak padján ült, mert indoko
latlanul állította le a másnapi kenyérsütést. Nem találták elfo
gadható indoknak, hogy nem lehetett elvégezni a leltárt, mert 
az a pékműhelyben összesen 15-20 percet vett volna igénybe. 
Az utolsó tárgyaláson az édesapámat bizonyíték hiányában 
felmentették, a Földműves Szövetkezet ügyvezetőjét viszont 
hatszáz forint pénzbüntetésre és hathavi felfüggesztett bör
tönre ítélték.

Az ügynek van aszódi vonatkozása is: egy — még ma is 
élő — aszódi lakos népi ülnökként vett részt a tárgyalások 
egyikén, és igen keményen szorgalmazta édesapám példás 
megbüntetését, amiért kenyér nélkül hagyta a dolgozó népet.

De van egy tanulsága is: a népi ülnöki intézmény alapján 
elhibázott dolog, mert joghoz nem értő embereket hoz olyan 
helyzetbe, hogy mások felett hivatalból ítélkezzenek. A bíró
sági munka nem ettől lesz demokratikus! Pedig ez a jogintéz
mény még ma is létezik!

Tanulsága pedig akkor is volt az ügynek. Az édesapám 
következetesen kitartott amellett, hogy nem tagadta meg a 
munkát, hanem beteg volt. A fizetést pedig valóban keveselte, 
de ez nem függ össze a betegségével. (Nem is vette fel soha.) 
Az utolsóü tárgyalás ügyésze azzal köszönt el az ítélethirdetés 
után, hogy: „Fiatalember, ugye tudja, hogy ez az ügy máskép
pen is végződhetett volna?”

Szerencsére nem végződött másképpen! A történet szerep
lőinek többsége már m eghalt az édesapám is. Nyugodjanak 
békében! Mindannyiuknak legyen könnyű a föld.

Hőnig Antal

Bemutatjuk
a Petőfi Múzeum kiadványait \

•
MÚZEUMI FÜZETEK 42. sz.
(sorozatszerkesztő: Asztalos István)
— Kiadja a Petőfi Múzeum ;
és Iklad Község önkormányzati Képviselő Testületé 
Asztalos István — Brandtner Pál:
Iklad -  Egy magyarországi német falu története «
A szód-Iklad, 1991.412. ;
Ára: 495.- Ft -  Kapható a Petőfi Múzeumban.

x
X

A könyv megjelentetését anyagiakkal támogatták: Ma- ; 
gyarországi Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi Alapítvány, 5 
Iklad Község Önkormányzati Képviselő Testületé, Iklad ; 
Ifjúságért Alapítvány, Dr. Brandtner Pál

X
X

Sok éves, sőt évtizedes kutató munka eredménye ez a l 
kötet A szerzőpáros hatalmas levéltári kutató munkával « 
gyűjtötte össze a kis Galga parti település történetének ; 
emlékeit. Iklad már a középkorban is létező falu volt. A I 
török kiűzése után — ellentétben a többi Galga menti ; 
falvakkal— nem azonnal, hanem csak több évtized múlva, ! 
1752-ben települt újra németországi sváb telepekkel és * 
stájer, majd felső-auszttriai, karintiai transzmigránsokkal. ü 
A könyvek tudománytörténeti szempontból éppen az a • 
nagy értéke, hogy a telepesektől igen széles körű tájékoz- ; 
tatást nyújt Ilyen jellegű helytörténeti munka még nem I 
jelent meg a magyar történeti szakirodalomban. A szerzők ; 
olvasmányos stílusban, világos, jól tagolt szerkesztésben l 
tárják az olvasók elé e német és osztrák telepesekkel j 
újranépesített falu történetét. Külön fejezetben mutatják be 1 
a helyi evangélikus egyház és iskola történetét. A vaskos, • 
kemény fedelűkönyvet számos kép, térképvázlat, táblázat ; 
tesz érdekessé és értékessé. Nem csak az ikladiak, de I 
minden, helytörténet iránt érdeklődő olvasó haszonnal ; 
forgathatja ezt a szép és tartalmas könyvet I

•
X

$»XK«»XX«frXKe*XK«»XK«»XX«*XX«»XX«aXX«*XK«»XK«*XK«»XK«j![ 
♦ «x **k x *««x *»«x »*k x w *«x *««x »» 0<x »*m x *««x w *«x »»«x »*«x »*k X
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KULTURÁLIS ELET
hétfőtől -  péntekig 9.00 -19.00 őr«

17.00-20.15 óra kőműves, festő.

14.00-18.00 ót& csontkovács rendelése 
1400- 1600 óra esecsemőgondozás

1630-18.00 óra német kú/éphaiadd tanfolyam 
1700-20.15 dia kőműves, festő, 
ácá szakmunkásképző tanfolyam 
17.50-20.00óra ASZÓD BARÁTIKOR 
(míndeji 4. héten,*
900-13.00 óra ABC szakács-üzletsezetoképző 
tanfolyam

A Művelődési Ház iskolai szakkörei:
- n . sz. Általános Iskola
— ü. sz.

magyar-ír odalmi-rtyelví felkészítő— II,

Januári rendezvény
jBnHár3J.l730dra '
ASZÓD BARÁTI KÓR -  
VÁROS SZÉPÍTŐ KÓR összejövetele

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk január 31-én (pénteken)

18.00 órakor
a Művelődési Házban mindazokat akiket érdekel a környe

zetvédelem, a tiszta levegő, a természetvédelem. 
Előadó: MEDVECZKI ZOLTÁN 

az MZP (Mo-i Zöldek Pártja) társelnöke

ANYAKÖNYVI HÍREK 

Házasságot kötöttek:

Radics László — Házi Erzsébet 
Blaubacher László — Lajtkó Ilona

Születtek:

Bodovics Péter 
Jakus Erzsébet 
Miklós Rita 
Sebők Ágnes 
Szokoly Tibor 
Bankó Tamás Bethlen 
Csordás László 
Czigány Rebeka 
Lados Kitti 
Rudas Helga

Kossuth L. u. 80. 
Ságváriu. 17.
Baross tér 9.
Rákóczi u. 61. 
Kossuth L. u. 93. 
Gábor u. 17.
Siklaki hegy 23. 
Falujárók útja 5/10. 
Mosolygó Ántal u. 2. 
Falujárók útja 5/9.

FIGYELEM!!!
Új tanfolyamokat hirdetünk!
NÉMET KEZDŐ NYELVTANFOLYAM  
Indul: 1992. január hó 15 fő jelentkezése után 
Tandíj: 2000.- Ft/40 óra
Jelentkezés: Folyamatosan a Művelődési Házban személyesen 
vagy telefonon

NÉMET KÖZÉPHALADÓ TANFOLYAM
Tand(j: 2500.- 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 személye
sen vagy telefonon

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 hónapos
— 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 szemé
lyesen vagy telefonon.

= = = = = = = =  .. . ,^..i^.g = = = a =

MŰVELŐDÉSI HÁZ 
JANUÁRI MOZI MŰSOR

Január 4. Kipurcant a bébicsősz, anyának egy szót se
Színes, szinkronizált amerikai vígjáték 

Január 11. Lucky Luké
Színes, szinkronizált német westem-paródia 
Főszereplő: Terence Hill 

Január 18. Törvényre törve
Színmes amerikai akciófilm 
Főszereplő: Steven Seagal 

Január 25. A nagy durranás
Színes, szinkronizált amerikai vígjáték 
Főszereplő: Charlie Sheen 

Február 1. ók  is a fejükre esetek
Színes, szinkronizált amerikai vígjáték

Az előadások 1730 órakor kezdődnek.
Jegyár: 30- Ft

NYUGDÍJAS ELŐADÁS

Január 23. (csütörtök) Gerolsteini kaland
Magyar operettfilm 
Főszereplő: Kiss Manyi, Feleki Kamii
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Egy majdnem 
elfelejtett dal...

1991. november 22-én a Vécsey Károly Helyőrségi 
Klubban került sor az első ízben meghirdetett „ASZÓDI
AK AZ ASZÓDIAKNAK”  című kulturális bemutatóra. 
Az októberben meghirdetett rendezvényre szép számmal 
érkeztek be alkotások: festmények, kerámiák, szőttesek, 
fafaragások, hajók makettjei és az aszódi múzeum gyufa
szálakból elkészítve. Népes volt az előadók mezőnye is. 
Volt vers, próza, tánc, zene, színjátszás, bábelőadás és 
meglepetésként egy igazi kisbíró.

Az alkotók, az előadók a szervezőkkel együtt izgultak: 
milyen lesz vajon a közönség reagálása? Tetszik-e majd a 
vers, a dal? írigylik-e majd az alkotók, előadók tehetségét, 
bátorságát, kedvet kapva esetleg, hogy ilyet én is tudok 
csinálni?

Nos, a bemutató elég „zártkörűre’ ’ sikerült. (Hiába vol
tak személyre szóló meghívók, plakátok, újságcikkek. Pe
dig a rendezvény teljes bevételét a szereplők és a rendezők 
az aszódi Idősek Napközi Otthonának ajánlották fel.) A 
nem nagy közönség létszám —  kb. 70-80 fő —  ellenére 
azonban mindenki önfeledten szórakozott és ünnepelt. A 
műsor végén pedig egyhangúlag fogalmazódott meg a vé
lemény: jövőre folytatása kell, hogy legyen.

Köszönet a fellépőknek, az alkotóknak:
Barlai Béla festmények
Gregus Istvánné Múzeum makettje gyufaszálakból 

hajómakettek
Kiss Károlyné kézimunka
Fiúnevelő Intézet kerámiák, szőttesek
Kádár Péter rajzok
Dián Tibor fafaragások
Huszár Lászlóné vers -  kisbírói köszöntő
Szovics Timea vers
Barabás Tamás vers
Orsós Sándor vers
Fiúnevelő Intézet cigányzenekara
I. sz. Általános iskola bábegyüttese
I. sz. Általános iskola 5. sz. osztálya
Szolnoki Szilvia zongorajáték
ifj. Rónai Lajos néptánc
Cseh Nándor próza
HEK színpad színjátszás
és köszönet azoknak, akik műsorunkat megtekintették.

A rendezvény teljes bevételét —  közel 1.200.- Ft-ot —  
Pardi Lászlóné a Művelődés Ház megbízott igazgatója és 
Vörös László a Helyőrségi klub igazgatója személyesen 
adták át november 27-én az Idősek Napközi Otthona veze
tőjének.

V.L.

A Vécsey Károly 
Helyőrségi Klub 

programjából
ll-é n  16.00-tól:

Az Aszódi Horgászegyesület közgyűlése és bálja 

* * * * * * * * * * * * *

20-án Q .^-n .^ -ig : Cipó-csizma vásár 

* * * * * * * * * * * * *

Lányok- fiúk figyelem!
Kelló létszámú jelentkezés esetén (min. 15 fő) újra indítjuk 

jazzbalett tanfolyamunkat! A tanfolyam díja 400 Ft/hó. 
Jelentkezés január 31-ig a Helyőrségi Klubban.

* * * * * * * * * * * * *

A HEK színpad váija a verset, zenét, irodalmat és színját
szást kedvelő fiúk, lányok jelentkezését minden csütörtökön 

16.00-tól! A jelentkezés alsó korhatára 14 év.

* * * * * * * * * * * * *

Intézményünk és éttermünk 1992-ben is vállalja családi, 
baráti és munkahelyi rendezvények szervezését 

Kérésükre zenekart, videóst biztosítunk!

ITT JÁRT A TÉLAPÓ!

„Jön a Télapó!”  —  hangzott el sok gyerek izgatott 
kiáltása december 5-én és 6-án városunkban és a környező 
települések lakásaiban. S valóban —  az ajtóban ott áll a 
Télapó és egy valódi virgonc krampusz, nagy kosárral, 
rengeteg ajándékkal! Elbeszélgetnek apuval, anyuval, a 
nagyival, és mindenkit ismernek... m ég engem is. Lesz 
ajándék? Jó voltam vagy rossz? Ez a krampusz m eg mit 
hadonászik itt azzal a virgáccsal? Én jó  voltam! No, ugye! 
Itt az ajándék, ez az igazi bizonyíték! M ost mi van? Már 
el is mennek? Jaj, de kár! D e soká lesz megint Mikulás! 
Addig is viszlát. Télapó, szia Krampusz, de jövőre is 
gyertek ám!

(A  Helyőrségi klub két télapója december 5-én és 6-án 
60 család ajtaján kopogtatott, mintegy 150 kisgyereknek 
tették még felejthetetlenebbé Mikulás napját.)

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

December 23-án este rendkívül hangulatos kedves ün
nepségre került sor a Művelődési Házban az M DF aszódi 
csoportjának szervezésében, a nagycsaládosok részére. 17 
család kapott meghívást karácsony előestéjén erre a ren
dezvényre, ahol a megjelent felnőtteket és gyerekeket ked
ves kis műsorral fogadták a szervezők.

Minden gyermek ajándékcsomagot kapott, melyben, al
ma, banán, narancs volt.
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Harmadszor is. • •
(Ismét a postáról)

Eddig érintőlegesen foglalkoztunk a távközléssel. Most egy 
kicsit részletesebben szemügyre vesszük a dolgokat. Ebben Ka
tona Mihály körzetmester volt segítségemre, a tóle hallottakat 
próbálom hozzáilleszteni a magam ismereteihez.

Aszód — mint annyi mindenben — centrális hely. A körzet
mesterséghez hatalmas terület tartozik. Dánytól Csővárig 17 
település. Két autó és 5-6 ember áll rendelkezésre e hatalmas 
terület feladatainak ellátására. De mi is ez a feladat? Ők hárítják 
el a vonal- és készülékhibákat, részt vesznek az építési és fenn
tartási munkákban. Ez utóbbi azt jelenti, hogy konkrét hibáktól 
függetlenül, meghatározott terv szerint át kell vizsgálni egy-egy 
vonalszakaszt, éppen azért, hogy később bekövetkezhető na
gyobb hibákat előzzenek meg. Ilyenkor végzik az állagjavító 
munkákat, szükség szerint kicserélik az elhasználódott oszlopo
kat, vezetékeket, a már nagyon elhasználódott kábeleket. Van
nak feladatok, amelyekhez segítség szükséges: a kábelhibák 
javítása alapvetően a váci kollégák feladata, a központ- vagy 
berendezéshibák javítására pedig Gödöllőről, illetve Hatvanból 
jönnek.

Emlegettük már az előző részekben is, hogy a távközlés 
műszaki színvonala nem éppen megnyugtató. A területen jelen
tős a légvezeték aránya. A kábellel történő cseréje költséges, 
ezért még egy ideig együtt kell vele élnünk. Ilyenkor télen elég 
sok hibalehetőséget jelent, mert a nagy hidegekben elpattannak 
a vezetékek, gyakrabban fordul elő az is, hogy egy-egy oszlop 
eltörik. Jelentős fejlesztésre akkor került sor, amikor az Aszód- 
Vác vasútvonalat villamosították, mert akkor a magasfeszültség 
miatt le kellett szerelni a légvezetékeket, és kábellel kellett 
megoldani a távközlési feladatokat.

Talán még ennél is nagyobb gond, hogy sok helyen még a 
hagyományos, nagyon munkaigényes, korszerűtlen LB rend
szerű (tekerős) telefonközpontok és készülékek vannak. Ezeken 
a településeken a postahivatal bezárása után csak néhány fonto
sabb szám üzemel: pl. orvos, segélykérő készülék, rendőrség, 
stb. Az így éjszakára „átköthető’ ’ készülékek számát igen erősen 
befolyásolja a vonal teherbíró képessége.

Aszódon ennél lényegesen jobb a helyzet, mert évtizedek óta 
lehet éjjel-nappal telefonálni. Időről időre bővítették a központot 
is, és így lehetővé vált újabb igénylők bekapcsolása a hálózatba. 
Ezzel együtt nem örülhetünk a pillanatnyi helyzetnek. Jelentős 
fejlesztésre van szükség.

Telítve van az aszódi központ, amely 480 előfizető kiszolgá
lására alkalmas. Ez sem új, csak felújított, máshol feleslegessé 
vált központ, amelynek elektromos rendszere sem illeszkedik 
tökéletesen a hálózathoz. De ennek a központnak az üzembe 
helyezése tette lehetővé, hogy az újtelepi vonalbővítés után 
újabb 70 aszódi előfizető juthasson telefonhoz, illetve ennek 
révén vált lehetővé az, hogy az ikladi, domonyi és kartali előfi
zetők közvetlenül bekapcsolhatók lettek az aszódi központhoz. 
Ennek számtalan előnye van. Aszódról közvetlenül lehet beszél
ni a környékbeli falvak telefontulajdonosaival. Bármely nap
szakban. És helyi beszélgetési díjtétel mellett. Ugyanezzel az 
előnnyel a környékbeliek is élhetnek. Nekik még az is lehetővé 
vált, hogy bármely napszakban távolsági beszélgetést folytassa
nak. Azonban további hálózatbővítésre nincs lehetőség. így a 
telefonnal nem rendelkezők továbbra is a távhívásba bekapcsolt 
fülkék igénybevételére lesznek utalva. Ilyen Aszódon kettő van. 
Egy a postahivatal előtt, egy pedig a lakótelepen, az újságos 
pavilon közelében. Igaz, nem mindig működnek tökéletesen, de 
a hibát legtöbbször erőszakos beavatkozások okozzák. A posta

előtti fülkének pedig van egy nagyon nagy hibája: erős forgalom 
esetén gyakorlatilag használhatatlan a zaj m iatt Talán az önkor
mányzatnak kellene és lehetne lépéseket tenni ennek az áldatlan 
állapotnak a megszűntetésére. Biztosan lehetne olyan helyet 
találni, amely minden szempontból megfelelő lenne.

S hogy mikor lesz Aszódon távhívás? Erre a körzetmester már 
semmit nem mer mondani, mert Ígéret már volt nagyon sok. De 
bíztató, hogy az aszódi és a környékbeli polgármesterek sürgetik, 
hogy a leendő fejlesztések első ütemében sor kerüljön a távhí
vásba történő bekapcsolásra.

Addig azonban marad a jelenlegi struktúra, amelyhez társul 
az a csapás, hogy vandál emberek nagyon sokszor rongálják 
meg, teszik használhatatlanná a településeken egymás után meg
jelenő telefonfülkék berendezéseit Ha észlelünk ilyet, tegyünk 
ellene!

Ha hibát akarunk bejelenteni, a Gödöllő 03-at vagy a 10 000-et 
hívjuk. De bejelenthetjük a hibát a központnak is.

S még valamit: Ma a vállalkozások idejét éljük. A vállalkozá
sokhoz pedig jó távközlés is szükséges. Ennek egy részét a 
MATÁV-nak kell biztosítania, de a másik felét feltétlenül az 
előfizetőnek kell előteremtenie. De hogy mit, ahhoz segítséget 
nyújt a Váci Távközlési Üzem ügyfélszolgálati irodája. Megte
kinthetők a korszerűkészülékek, alközpontok, faxok, a távközlés 
leendő korszerű berendezései.

(Folytatjuk!)

Hőnig Antal

Magyar Királyi Javi tó-Intézet temploma.
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P raktikus dolgok 

—  ügyes p ra k tik á k

Hasznos hulladékok

Furcsák vagyunk mi, emberek. Évekig, évtizedekig őrizge
tünk olyan dolgokat, amelyeknek semmi hasznát nem vesz- 
szük, csak a helyet foglalja a lakásban, sokszor a pincétől a 
padlásig. Ugyanakkor azonnal eldobunk olyan praktikusan 
felhasználható dolgokat, amelyeknek könnyen hasznát vehet
jük a háztartásban, esetleg többszöri felhasználás útján is.

Ilyenek a ma használatos különféle csomagolóanyagok: 
különböző műanyag dobozok és a hasáb alakú üdítős dobo
zok. Ez utóbbiak újbóli felhasználásáról szeretnék írni.

Igen népszerűek -  mondhatnám divatosak -  a dobozos 
üdítőitalok. Egyik nagy előnyük, hogy nem szénsavasak és 
általában tartósítószer nélkül készülnek. Kétségtelen hátrá
nyuk viszont, hogy az egyébként eléggé drága dobokat nem 
lehet visszaváltani, tehát mindig rá is fizetünk egy kicsit. 
Ennyire gazdagok vagyunk? És tényleg kidobott pénzről van 
szó? Tényleg csak a kukák megtöltésére alkalmasak? Ráadá
sul tökéletesen elégetni sem lehet őket, mert a finom fóliabe
vonat a papír égését is gátolja!

Nem, nem kell őket azonna kidobnunk, mert újból felhasz
nálhatók. Esetenként többször is. Kitűnően lehet bennük fa
gyasztani. Praktikusak, mert a finom fóliabevonat következ
tében higiénikusak. Szabályos alakúk miatt nem keletkeznek 
a hűtőládában kihasználatlan helyek. És rendjkívül könnyen 
kezelhetők.

A két csücskén felnyitott dobozt a kiürülése után a felső 
ragasztás mentén óvatosan felnyitjuk, alaposan kiöblítjük, 
majd hagyjuk kiszáradni, és eltesszük. Szükség esetén bármi
kor elővehető.

S hogy mit tegyünk bele? A kicsikben málnát, ribizlit, 
szedret fagyaszthatunk. A nagyobb méretűekben akár fejtett 
borsót vagy összevágott zöldbabot, de azt is megtehetjük, 
hogy az elkészített ételt fagyasztjuk le, amit szükség esetén 
bármikor elő lehet venni. Pl. borsólevest vagy zöldbablevest. 
Vagy valami m ást

Mi második éve ezzel a módszerrel mentettük meg az idő 
előtt lehullott alma jelentős részét. Mivel családunkban igen 
népszerű a gyümölcsleves, a lehullott almát elkészítettük 
levesalapnak. A tejföl kivételével minden belekerült Főzés 
után hagytuk kihűlni, majd beletöltöttük a dobozokba a levet, 
visszahajtottuk a doboz tetejét s lefagyasztottuk. Az így 
kapott „termék”  kompéiként is fogyasztható, tejföl hozzá
adásával pillanatok alatt Fmom almaleves készíthető belőle.

A felhasználás után a dobozt sem kell feltétlenül kidobni. 
Ha van időnk, hamar kienged annyira, hogy a „fagyasztott 
tégla”  könnyedén kicsúszik a dobozból. Ha sietünk, egy kis 
meleg vízbe állíthatjuk a dobozt, s ez a folyamat meggyorsít
ható. A doboz alapos öblítés után rendszerint újból felhasz
nálható.

- g - 1

REJTVÉNY GYEREKEKNEK

A decemberi rejtvény helyes megfejtése:
1.

T I  N ó  D I 
V É C S E Y  

T O L D I  M 

K A R A T E  

P A R I  P A  
K A P A R Ó

A számok összeolvasáa után 
T É L A P Ó

2. Egyszer volt Budán kutyavásár.
Pislog, mint a miskolci kocsonyába a béke.
Olyan szapora, mint a rakamazi krumpli.
Divat, mint Győrben a félszem.

3. Járjatok utána!
A kérdések a karácsonyi népszokásokra vonatkoztak. 
Magyarországon a karácsonfát Báró Podmaniczky Károly 

felesége, Jánkendorfi Nostitz Eliza honosította meg.

A helyes megfejtők:
Kárász Nikoletta Aszód, Deák F. u. 
Sáhó Regina Aszód, Szabadság tér 8/C

Nyereményük 150 — 150 Ft értékű ajándékcsomag, melyet a 
Művelődési Házban vehetnek át!

JANUÁRI REJTVÉNY

A megfejtéseket legkésőbb január 30-ig kérjük a Művelődési 
Házba eljuttatni. A szerencsés megfejtők között

I. 150-Ft
n . 100-Ft
Hl. 50- Ft értékű ajándékcsomagot sorsolunk ki.
1. Szép magyar nyelvünkben időnként találkozunk olyan régi 

kifejezésekkel, melyeknek jelentését már nem mindannyian is
merjük. Nézzetek utána, ajon mit jelentenek a következő szavak: 
a három megadott jelentésből egy a helyes!

1. ÁTALAG 
boroshordó 
átlag régiesen 
átmegy az úton

2. KALAMUS 
beadvány 
bíró régiesen 
írótoll

3. ISPOTÁLY
istálló
italfajta
kórház

4. PILÁCS 
sütemény 
háló 
mécses

2. Néhány ismeretbővítő kérdés:
1. Ki írta az „Emil és a detektívek’ ’ című könyvet?
2. Ki szerezte a „Háry János”  zenéjét?
3. Mi az etnográfia?
4. Ki volt Dzsingisz kán?

3. A bibliai mitológia szerint mi vitte fel Elés prófétát az égbe?
galamb tüzes ló
villám forgószél
tüzes szekér angyal
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III. „SÁPI FERENC” 
teremlabdarúbó torna

December 7-8-án harmadik alkalommal került sor a „SÁPI 
FERENC”  teremlabdarugó torna lebonyolítására, melyre 16 
csapat nevezett

A két napos torna el só napján a kiírásnak megfelelően — 
A-B-C-D csoportokban — körmérkőzéseken dóit el a csapatok 
helyezése, és vasárnap zajlottak a helyosztó mérkőzések. Non
stop foci reggeltől-estig. Izgalmas, érdekes, sokszor látványos 
mérkőzések, hol egyetértés, hol vitatkozás, öröm, bosszankodás 
— minden volt, amit egy ilyen jellegű torna magával hozhat 

örültünk, hogy vannak állandóan visszatérő csapataink (pld. 
a Honvédség Vácra költözött alakulata onnan küldött egy csapa
tot), és hogy újak is jelentkeztek (Hatvani RÍSZ, Hatvani MI
LÁN, Bagi öregfiúk, AS Kunhegyes, TÖF-TÖF UV). 

így teljesen nyílt volt a harc, bárki győzhetett 
A torna végeredménye a következő lett:
L NEC Bag csapat (tavalyi IV. helyezett)

IL UNIKORNIS L sz. csapata (tavalyi győztes) 4
m . Bagi öregfiúk csapata (újonnan jelentkezett csapat)
IV. „VALENTINYI MŰVEK,, csapat (tavalyi X. helyezett) 

A legeredményesebb góllövő Sumits József (MH GVBE IL 
sz. csapatából), a legjobb kapus Szőke Barnabás (AS Kunhegyes:*

csapatából), a legjobb játékos Vanó Mihály („VALENTINYI 
MÜVEK” csapatából) lett

Hadd tegyünk említést a szponzorokról is. Az idei torna 
főszponzora a HÉVÍZ COOP BT, akik 15.000 Ft támogatást 
adtak. 5.000 Ft-ot Sápi Ferenc családja (betétkönyvben), 5.000 
Ft-ot pedig szervezését vállaló UNIKORNIS csapata kapott, 
5.000 Ft-ot pedig a torna költségeire ajánlottak fel. Köszönjük 
az L sz. Általános Iskolának -  Kománé Gerőcs Editnek, harma
dik alkalommal helyet adtak a tornának, és biztosították a felté
teleket, a Kenyérgyárnak, Dani Ferenc ügyvezető igazgatónak, 
hogy ismét kaptunk a büfiÉrészére zsemlét és zsúrkenyeret, az 
UNIKORNIS Kft-nel^:ázé^§y Gyula igazgatónak a szervezés
ben nyújtott segítségért, a Polgármesteri Hivatalnak, Bagyin 
József polgármester úrnak a 2.000 Ft-os támogatást

Külön köszönetét szeretnénk mondani az Ipari Műszergyár
nak, illetve S |őcs Ferijtfftek, aki szabadságát megszakítva segí
tett a kupa gravíroztatásában.

Köszönjük az adományokat melyet belépő helyett adtak az

: Vasáföapeste 8.00 órakor az ünnepélyes eredményhirdetéssel 
ért véget az idei „SÁPI FERENC” teremlabdarúgó torna, és a 
kiipát a NEC Bag csapata — a győztes — egy évig tarthatja 
magánál* Azzal búcsúztunk el a résztvevőktől, hogy remélhető
leg 1 év múlva, újra találkozunk.

Pardl Lászlóné

Érdekességek az aszódi uszo
da tanfolyamairól

1988. szeptember 20-án indult az'első felnőtt kezdő úszótan
folyam. A közel két és fél év aJaÉ 250-eri||Éak a tanfolyamokra 
(16 tanfolyam volt ez alatt at  idő alatt — 1991. XEL 20-v*f 
bezárólag).

Az 1991-es rangsort |ía tvan  26 -,afcd Hévízgyörk 16 fővel 
vezeti.

1991-ben 5 tajffolyam Í00 fővel, 1990-ben 6 tanfolyam 68 
fővel -  1989-bea:3 tanfolyam 34 fővel -  1988-ban 2 tanfolyam 
29 fővei. '1 1 1 ;#

1. Aszód
2. Kartal
3. Hatvan
4. Bag
5. Hévízgyörk
6. Galgahévíz

-  68 fő 
- 3 6  fő 
- 2 8  fő 

%21 fői 
- 1 9  fő
-  Í6 fő

7., 8. Túra, Gödöllő- 11 fő
9. Palotás - 7  fő
10. Galgamácsa -  5 fő
11. Ddad - 4  fő
12. Domony -  3 fő
13. Erdőtarcsa k -  2 fő
14. P.hatvan -  1 fő
A résztvevők közül a doaen Galgahévízről jött -  (60 év fölött) 

megtanult háton úszni (legjobb eredménye: 20 m)
A nők vállalkozóbb szelleműek -  a 250 fő közül kb. 15 volt 

férfi. Kétféle úszásnemet tanultak —  mell és hátúszást — vala
melyiket mindenki megtanulta -  a legeredményesebbek több 
hosszt is letudtak úszni (1 hossz: 20 m) a 12 órás tanfolyam 
végére.

Sajnos, hogy az aszódiak ugyan listavezetők, de az uszoda 
látogatottságban a környék lelkesebb. Hatvan, Bag nagyobb 
létszámmal látogatja a szabadúszást is.

Az uszoda tervezett 1992-es felújítása után szeretnénk remél
ni — ha ismét az aszódiak látogatnák legsűrűbben az uszodát

HIRDETÉSEK
Eladó!

1300-as Lada combi 4 éves, áron alul sürgősen eladó! 
Érdeklődni: telefonon: Aszód 131, 

levélben: Aszód, Pf. 19. 2170.
a****************************

Megnyílt az aszódi lakótelepen
a VICO-VIDEÓ kazettakölcsönző, 

a filmkedvelő közönség szolgálatában!
—  A beszerezhető legújabb filmekkel

— Kedvezményes áron
— Szuper minőségben

KRIMI, AKCIÓ, HORROR, SZEX, VÍGJÁTÉK, 
MESE, RAJZFILM 

Kívánság szerint a választékot bővítem!

Nyitva:
hétfőtől -  péntekig: 16 -  19.30-ig 

szombaton: 9 -  19.00-ig 
vasárnap: 9 -  13.00-ig

Cím: Aszód, Falujárók útja 5/1.
Lakótelep

(Élelmiszer bolt mögött)
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MEGNYÍLT
! TURMIX -  kisbolt -  

OLCSÓ ÁRUK
Aszód, Falujárók útja 11/a

KAPHATÓ:
; -  játék, ajándék, édesség, papír-írószer, cigaretta, zokni,
2 harisnya 
; -  vegyiáruk
! -  kozmetikumok,
■ Sancella termékek (liberó 290.- Ft -  libress)
; -  élelmiszer, (pld liszt 18.- Ft, cukor 40.- Ft)
I tészták, dobozos üdítők,
! Újdonság!
; Csalánlevél üdítő 
! Bodzalevél üdítő 
; Mentalevél üdítő 
I -  olcsó amerikai PVC parketták

i Nyitva: hétfétől-péntekig: 9.®° -  12.*°^ 14.0# -  18.##-ig 
| szombaton: 8.®° -  14.*®-ig

; Ha óhajtja, vasárnap is kiszolgájuk!
[SZEM TE^EL_VAIUUK J^DVES_YASÁRLÓ_INKAT!

Az aszódi 1-es számú általános iskola karne
válja megrendezéséhez és a jelmezek jutal

mazásához szponzorokat keres!

Felelős kiadó: Párái Lászlóné * Felelős szerkesztő: Asztalos 
Tamás * Szerkesztőbizottság: Tóthnc Lajfcó Hona, Vörös 

László * Munkatárs: Dr Asztalos István 
Engedélyszám: TII/P1TF/207P/1989.

Cím: Művelődési Ház, 2170 Aszod, Pf. 9., Kossuth L. u. 72. 
Készült a TYPOVENT Kft, nyomdájában 271/91.

FIGYELEM!
Az NM 2. sz. FIÚNEVELŐ INTÉZET 

lehetőséget biztosít a
Hatvani úti, a Csíki Imre úti, iil. a Vasútállomás felőli részén

lévő kőkerítéseinek falán

Bővebb felvilágosítás az Intézet Igazgatóságán. Aszód, Baross tér 2. 
Telefon: Aszód 110/crossbar: 28-20 048


