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MEGALAKULT AZ MSZMP ASZÓDI REFORMKÖRE
Június 5-én pezsgett a közélet Aszódon. Számos 
egyéb pólitikai rendezvény mellett az MSZMP 

K 'Nagyközségi Bizottsága szervezésében alakult 
reformkor tartotta alakuló ülését.

A reformkor alakításának célja:

1. A reform-elgondolások összegyűjtése, felerő
sítése

2. Döntések befolyásolása
3. Bekapcsolódás a társadalomban most megindult 

élénk politizálási folyamatokba
4. A reformgondolkodású MSZMP-tagok együttműkö

désének megszervezése alapszervezeti külön
bözőségre való tekintet nélkül

5. A községben működő vagy a későbbiekben mega
lakuló pártokkal, mozgalmakkal, egyesületek
kel, intézményekkel, egyénekkel való együtt
működés, gondolatcsere a magyar 'társdalomban 
végbemenő reformmunkálatok sikerének érdeké
ben.

E gondolatok keretében • tartott vitaindítót 
Dr. Nacsa János, a gödöllői ATE egyetemi docen
se.
Elmondta, hogy az MSZMP-n belül munkabizottsá
gok vizsgálták, vizsgálják pártunk felépítését. 
Megállapították!), hogy ennek a pártnak a fe- 

r lépítése nem volt lenini, annak ellenére, hogy 
mi mindig annak tekintettük.
Lenin szerint ugyanis a pártszervezet különböző 
szerveződésű pártsejtekből épül fel, és a fela
datok célkitűzése után jön létre csak szerveze
ti egység. Míg nálunk egy pont fordítva tör
tént. Előbb volt a szervezet, és utána találtuk 
ki a feladatokat a fennmaradás érdekében. Szó 
esett Sztálin szerepéről, az akkori történelmi 
helyzetről, arról: mi volt az oka, hogy a párt 
így eltért a helyes útiránytól.

Tudomásul kell venni, hogy másfajta tartalmi 
kötődésre van szükség. A párt nem lehet elszi
getelt, nagyon fontos a pártonkívüliekkel való 
kommunikálás. A mozgalmak akkor lehetnek moz
galmi erők, ha országos jellegűvé válnak. Azok 
p. dolgok .legyenek fontosak, amelyek lenn a te
rületen, a munkahelyeken merülnek fel, nem pe
dig a fentről jövő - nem egyszer értelmetlen - 
utasítások.

Kialakul egy újtípusú párt, melynek más lesz 
a felépítése is. A többpártrendszer kialakulá
sával fontosabbá válik a kormánypárt szerepe, 
megnő a közvélemény befolyásolására törekvő 
egészséges politizálás.

Jelentősen megnő a szerepe a stratégiai ténye
knek. Mit jelent ez?

Minden területnek más a stratégiai tényezője, a 
sajátossága: város - város közti különbség (más 
a feladata pl. Százhalombattának és más Makó
nak), más a funkciója egy falunak és más egy 
nagyvárosnak, más egy termelőszövetkezetnek és 
más egy szakképzéssel foglalkozó mezőgazdasági 
intézménynek stb.

Fontos az is, hogy ne csak véleményt mondjunk 
dolgokról, de javaslatunk is legyen a jobb meg
oldáshoz. Feltétlenül kell, hogy nőjön a hozzá
értők szerepe.
És nagyon fontos az is, hogy legyen pártellen
őrzés, hogy mindig meg tudjuk ítélni, helyesen 
cselekedtünk-e.

Tulajdonképpen ez volt a vitaindító lényege, 
mely után a résztvevők elmondhatták véleményü
ket, kérdéseket tehettek föl az előadónak. 
Ezekből a hozzászólásokból egyértelműen kitűnt, 
hogy nagyon is jól látjuk a problémákat, sőt 
eddig is láttuk, csak soha nem hallgatták meg 
ezeket a véleményeket.

Felmerül a kérdés sokunkban: miért és hol sik
kadtak el ezek az észrevételek, mi történik - 
egyáltalán történik-e valami - azokkal, akik 
miatt ezek a problémák nem kerültek már jóval 
korábban napvilágra? Miért kellett - elnézést a 
kifejezésért - hülyének nézni az embert? Hiszen 
végül is mindenki nyitott szemmel jár a világ
ban! És nem igaz, hogy ezek a gondok az egysze
rű, hétköznapi emberek - munkások - miatt ala
kultak ki. Sajnos, a magyar emberre jellemző, 
hogy szeret kibújni a felelősségvállalás alól. 
Nagyon sok még mindig a pozicióját féltő, hozzá 
nem értő ember a vezetői székekben, akiket szá
nalomból, megértésből, sok esetben baráti, ro
koni kapcsolatok, kötődések miatt nem lehet le
váltani. Ezért, ilyen okok miatt válhatnak fá- 
sulttá, közömbössé az emberek.

Ezért is lesz jó, ha ki tudjuk cserélni közösen 
gondolatainkat. Talán így valóban lesz remény 
arra, hogy megváltozzon a szemlélet, vissza le
hessen nyerni az emberek bizalmát.
Szükség van az egészséges versenyre a pártok 
között, a haladás érdekében.

Így talán azt is elérjük, hogy ezeken az össze
jöveteleken ■ többen legyünk, mert minden ember 
véleménye, javaslata fontos lehet.

A reformkör összejöveteleit minden második hét
főn 17,00 órakor tartja.
Most szeretettel várunk mindenkit június 19-re, 
a Művelődési Ház nagytermébe.

Pardi Lászlóné
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MDF ASZÓD ÉS KÖRNYÉKE CSOPORT

Mint előző számunkban hírül ad

tuk, Aszódon is megalakult az 

MDF helyi csoportja. Tagjai 

aszódi és környékbeli lakosok.

Összejöveteleiket rendszeresen 

hétfői napokon 18,00 órakor 

tartják az aszódi Művelődési 

Házban.

Egy ilyen találkozón beszélget

tem a résztvevőkkel.

- Milyen általános célkitűzései 

vannak a csoportnak?
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Felelős kiadó: 
öagyin József tanácselnök 

Felelős szerkesztő:
Dinnyés László igazgató 

Engedélyszám: III/PHF/207/P/1989. 
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• Az MDF országos gyűlésén jóvá

hagyott programtervezetét elfo

gadva, azt támogatva, erőnkhöz 

mérten megpróbáljuk kialakítani 

a helyi demokrácia, a demokrati

kus politizálás kereteit. Ajtónk

Ajtónk nyitva áll mindenki 

előtt, akit érdekel a közéleti 

tevékenység, a politika, tekin

tet nélkül foglalkozására, isko

lai végzettségére. Ez azt is je

lenti, hogy találkozásainkon 

szívesen látjuk nemcsak az ér

deklődőket, hanem más szerveze

tek tagjait is. Mozgalmunk fó

rumjellegének is ez a lényege. A 

résztvevőknél a legfontosabbnak 

a felelősséget tartjuk. Az or

szág, a nemzet, de a kisebb kö

zösségek is válságos helyzetben 

vannak. Bebizonyosodott, hogy 

ennek a válságnak a kezelésére 

az egy féleséghez ragaszkodó, se

matikus megoldások nem alkalma

sak. Fontos, hogy az eltérő né

zetek ütközzenek egymással, és 

erre a legjobb megoldás, ha e 

nézeteket vallók találkoznak.

- Milyen lehetőségei vannak egy 

kis településen egy független 

szervezetnek?

- A mostani változások Budapest

re, esetleg a nagyobb vidéki vá

rosokra korlátozódnak. Pedig a 

nemzet többsége vidéken, falun 

él. Ezért nekünk, vidékieknek, 

óriási szerepünk lehet, és kell 

is legyen az ország sorsának 

alaki tásában.

Célunk hozzájárulni a demokrati

kus közéletiség megteremtéséhez 

lakóhelyünkön, Aszódon és a hoz

zá kapcsolódó községekben. Sze

retnénk felrázni az embereket, 

ráébreszteni őket arra, hogy te

hetnek valamit a köz, és így sa

ját maguk érdekében is.

Programunk most van kialakuló

ban, most formálódik. Részt kí

vánunk venni a választásokra va

ló felkészülésben, jelölteket 

szeretnénk állítani minden szin

ten. Már tettünk lépéseket ez 

irányban. Megküldtük javaslatun

kat az Elnöki Tanácsnak, melyben 

az országgyűlési választási kör

zetünk területi módosítását kér

jük. Tudni kell ehhez, hogy ma 

Aszód egy választási körzetben 

van Veresegyházzal, Szadával és 

Erdőkertessel. Vajon milyen kö- jj 

zös dolog köt össze bennünket?

- Konkrétabb,helyi. ügyekben van-, 

nak-e elképzelések?

- Szó volt Aszód legégetőbb 

gondjairól. Van bőven... Aszód 

köztisztasága, községképe, helyi 

munkanélküliség, egyes rétegek 

romló szociális helyzete, a ve

szélyes hulladéktároló ügye, la

kásprobléma. Ez utóbbi ügyben 

javaslatot küldtünk a Nagyközsé

gi Közös Tanácshoz és a Honvéd

ség aszódi alakulatához. Java

soljuk - a mai lakáshelyzetet 

figyelembe véve - az üresen álló 

honvédségi lakások használatba S 

vételi lehetőségének felmérését. 

Erre többféle megoldást is el

képzelhetőnek tartunk. Nem 

hisszük, hogy ettől a haza vé

delmi képessége számottevően 

romlana. Ezeket a lakásokat 

azoknak a fiatal házaspároknak 

kellene kiutalni, akik a legjob

ban rászorulnak, hiszen a község 

érdeke,, hogy a fiatalokat meg

tartsa, letelepítse.

Szeretnénk elérni, hogy a község 

régi jó híréhez újra méltó le

gyen!

Hönigné Zádor Éva 

MDF Aszód és Környéke Csoport 

vezetőségi tag
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Az elmúlt hetekben több fontos dolog is foglal

koztatta a domonyi általános iskola pedagógusa

it. Műszaki átadás után, szeptemberben készül

nek birtokba venni új iskolájukat. Új igazgatót 

választottak, iskolaszövetkezetét alapítanak.

Énok Nagy Ferenoné megbízott igazgatóval be

szélgetünk.

- A régebbi iskolarész építését a közös tanács 

szorgalmazta. A régebbi épületszárny 1975-ben 

épült, de ezt már kinőttük. Az új szárny 1989. 

elején készült el, műszaki átadása már megtör

tént, most javítják ki a kisebb hibákat. Szán

dékunk szerint a tanévnyitó ünnepélyen lesz az 

átadás szoboravatással,iskola-névadóval együtt. 

A domonyi származású Korén István nevét kíván

juk fölvenni. Szobra az épület elé kerül a le

származottak hozzájárulásával és megelégedé

sére .

Énok Nagy Ferenoné harminokettedik esztendejét 

tölti a pedagóguspályán. A domonyi iskola az 

első munkahelye, 1958-ban kezdett itt tanítani. 

1988 tavasza óta megbízott igazgatója az isko

lának. Szeptemberben akarja átadni a stafétabo

tot. Tőle tudom meg, hogy több diákjukat tuda

tosan irányították pedagóguspályára a domonyi 

nevelők.

- Egyik volt növendékünk matematikát és fizikát 

oktat iskolánkban - mondja az igazgató. Mási

kuk most távol van gyermekgondozási segély mi

att, de őt is visszavárjuk. A harmadik ősszel 

jön ismét közénk, körülményei rövid időre más 

iskolába vitték.

A csapatvezető tanárnőt az iskolai úttörőélet

ről, a szabadidős tevékenységekről s terveikről 

kérdezem.

- Gyógypedagógus vagyok, mindössze két éve dol

gozom Domonyban, de már tizenhárom éve vagyok a 

pályán - mondja Subáné Halmos Éva. Tavaly az 

iskola kisdobosvezetője voltam, az idei tanév

ben az úttörőcsapat vezetésével bíztak meg, s 

én szívesen vállaltam.

Az úttörőket és a kisdobosokat sokféle szabadi

dős program várja iskolánkban: kerékpártúrák, 

kirándulások, akadályversenyek, vetélkedők stb. 

Az őszi és a tavaszi osztálykirándulások uti- 

célját a gyerekek kívánságának figyelembevéte

lével döntjük el. A színházi előadásokat az is

kolai tananyaghoz kapcsolva választjuk ki. 

Rendszeresen járunk a budapesti Planetáriumba, 

a vácrátóti botanikus kertbe, az aszódi múzeum

ba és az ikladi falumúzeumba. Számítástechnikai 

szakkört vezet kezdő és haladó fokon fiókjaink

nak egy szakember. A tanulókat az aszódi gimná

zium tanuszodájában tanítják úszni, viszonylag 

csekély összegért. Márciusban a domonyi iskola 

adott otthont a megyei úttörő seregszemlének.

Az iskolaépítés miatti két műszakos oktatási 

rend után szeptembertől ismét az egy műszakos 

oktatásra térhetnek vissza.

Nemsokára működik majd a stúdió, amely az isko

larádió központja lesz. A kétszintes épület még 

beépítésre, pénzre vár. Itt szabadidőteret ala

kítanak ki, valamint szabadidőparkot az ud

varon tornaszerekkel, hintákkal, őrsi-búvóhe

lyekkel. A bejárati zsibongóban van a színpad, 

készen áll 12 tanterem, a fizikai és kémiai 

előadóterem, a konyha és a tágas, világos ebéd

lő.

Az iskolának, az úttörőcsapatnak akkor lesz 

pénze, ha megdolgozunk érte folytatja Subáné 

Halmos Éva. - A tanácsi támogatás mellé hulla

dékgyűjtésből, belépődíjas rendezvényekből 

(farsangi, szüreti, és fenyőbál) tettünk szert 

pénzre. De ez kevés. Ezért iskolaszövetkezetét 

szervezünk. Az alakuld ülésen már túl is va

gyunk; a túrái ÁFÉSZ támogatásával szeptember

től már működni fog a szövetkezet.

Miközben végigjárjuk az iskolát, váratlanul be

toppan a tanácselnök is. Vezetőtársával jöttek 

rövid szemlére. Kérdésemre dióhéjban ő is el

mondja véleményét az elhangzottakról.

- Miből volt a tanácsnak pénze az új épületre? 

Kérdez vissza Bagyin József tanácselnök. Ami

ből más településeknek. Más forrásunk nekünk 

sem volt. Aszódon, Ikladon új iskola épült, 

becsületbeli ügyünk volt, hogy Domonyban is el

készüljön .

Az elmúlt időszakban vezetői válság volt a do

monyi iskolában. Ezért az igazgatóhelyettest 

bíztuk meg a vezetéssel. A júniusi igazgatóvá

lasztáson a testület elfogadta Járjapka Zsuzsa 

kinevezését a domonyi iskola élére. Reméljük, 

eredményes lesz a munkája.

Szikra János
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^  MÉG EGYSZER A HULLADÉKTÁROLÓRÓL ^

Átadták, ünnepélyesen. Június fi

án, Aszódtál öt és fél kilomé

terre, de Galgamácsa területén. 

Jelen volt két miniszterhelyet

tes. Átvettük.

Vegyes és ellentmondásos gondo

latok ütköznek bennem.

Tudom, valahol el kell helyezni 

a veszélyes hulladékot. Azt is 

tudom, bárhová telepítik, a kér

dés mindenütt ez volna: "Miért 

éppen hozzánk?" Csak azt nem ér

tem, miért vállaltuk. Galgamácsa 

kapott 20 millió forintot a Gal- 

gamenti Regionális Vízmű kiépí

téséhez, nekünk jutott a hír

név . . .

Mi vagyunk az ország első ve- 

szélyeshulladék-őrzöi.

Kételyeimre Bagyin József ta- 

tanácselnök válaszol.

- Ha nem vállaljuk a tárolót, 

akkor is megépült volna ugyan

ott, csak Galgamácsa területén, 

és kevésbé tudtuk volna környe

zetvédelmi feltételeinket elfo

gadtatni. Bizonyságképpen el

mondhatom, hogy két aszódi lakos

- a Társadalmi Ellenőrző Bizott

ság tagja - kapott kitüntetést 

az ottani környezetvédelmi mun

káért: a Környezetvédelmi Mi

nisztériumtól Vezér Arina tanárnő 

(1900-ban) és Kissné Kulybus Gi

zella V.0 titkár (1909-ben). ök 

érdemelték ki tevékenységükkel 

az "Emberi Környezetért" kitün

tetést .

- Visszatérve a kérdés lényegé

re: hasznára lehet-e közsé

günknek a "veszélyes" kompro

misszum?

- Távlatokban kell gondolkoz

nunk. A tároló körüli viták

kapcsán Aszód neve a köztudatba 

került. Bízom abban, hogy ha nem 

is konkrétan és nem éppen most, 

de - hasznunkra válik mint ahogy 

hasznunkra is vált majd az a 

tény, hogy a legmagasabb szinten 

is számon tartanak bennünket. 

Mint bizonyos fokig veszélyezte

tett település, több támogatásra 

tarthatunk igényt. Én sem örülök 

különösképpen a tároló ilyetén 

közelségének.

Mégis, újra hangsúlyoznom kell, 

hogy a biztonsági előírások be

tartásával, egy szakszerűen el

lenőrzött tároló összehasonlít

hatatlanul kevesebb kárt okoz a 

környezetnek, mint például az 

apajpusztai megoldás, vagy a je

lenleg is közvetlen környeze

tünkben több helyen tárolt ve

szélyes hulladék!

D.L.

T A N Á C S I  H Í R E K

Aszód Nagyközségi Közös Tanács Végrehajtó Bi
zottsága soros ülését - kihelyezett ülésként - 
társközségében, Ikladon, az Általános Iskola 
könyvtárhelyiségében tartotta meg.

1. Napirendi pontként került megvitatásra a 
költségvetési szerveknél 1988. évben végzett 
ellenőrzésekről szóló jelentés.

2. A testületi ülésen megtárgyalásra került a 
"Német nemzetiségpolltika és a német nemze
tiségi nyelvoktatás helyzete Iklad község
ben" c. tájékoztató.

Az ikladi elöljáró által adott értékes tájékoz
tató - mely az iskola, az óvoda és a művelődési 
ház vezetőivel történt együttműködéssel készült 
- a kis községben érvényesülő nemzetiségpoll- 
tikáról és a német nyelvoktatás helyzetéről 
nyújtott értékes információkat.

-Szerk.

VÁLASZOLT A KÉPVISELŐ

Június 5-én Dr. Cselőtei László országgyűlési 

képviselő az aszódi tanácsteremben találkozott 

választóinak egy csoportjával.

A találkozóról VIDEO-felvétel készült, mely 

megtekinthető 1989. június 19-én 19,00 órakor a 

Művelődési Ház nagytermében.

Mindenkit szeretettel várunk!

- Szerk. -
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SZELLEMI TOTÓ

Ha már sehogysem akar megnyílni az aszódi TOTÓ
ZÓ - annak ellenére, hogy van már páncélszek
rény, rács, fűtés (hőtárolós), biztonsági be
rendezés stb., - legalább így totózzunk.

2. 1956. november 7-én hol tartózkodott az 
MSZMP ideiglenes intéző bizottságának több
sége?

1 A pártközpontban

2 A jugoszláv követsége 

X Szolnokon

3. Miért nem lehet ASZÓDI TÜKÖR-t kapni az új
ságárusoknál, csak pl. a festékboltokban?

1 Rosszul szervez a szerkesztőség

2 A postahivatal vezetőjének nincs joga en
gedélyezni az árusítást

KÉRDÉSEINK: X Ez már az új szocialista kereskedelem

1. Igaz-e, hogy a kommunista mozgalom eredeti
leg alternatív szerveződés volt: sztájkokat, 
tüntetéseket szervezett, és vezetői egymás
sal is szenvedélyesen vitatkoztak? •

1 Kizárt dolog, rögtön minden megoldást tud
tunk, egységbe forrtunk, csak egy-két áru
lóval volt némi gond.

4. Aszód egyik legmagasabb pontján egy szürke 
épület díszeleg. Mi lesz az épület rendelte
tése?

1 Lakóépület a XX. század 80-as éveinek 
igénye szerint

2 Magtár (hombár), siló

2 Igen, ezt legjobban dzsugasvili bácsi tud- 
tudta, amint módja volt, meg is szabadult 
alternatív harcostársaitól.

Mátyás, az igazságtalan sem rajongott a 
19-esekért, Sztálinnak sem akartak ráemlé
kezni, mint tanácsköztársasági vezetőre.

X Nemcsak volt, hanem lesz is.

X Ez egy pszichológiai kísérlet (hogyan hat
nak a vidám színek a lakók közérzetére?)

KEDVES TOTÓZÓK!

A megfejtéseket nem kell beküldeni. A válaszo
kat sajnos a szerkesztő sem tudja egyértelműen 
eldönteni.
De töprengeni a megoldásokon, azt lehet!

ESEMÉNYEK JŐL SZEREPELTEK

AUTÓSMOZI ASZÓDON A VÁSÁRTÉREN

június 15-én 21,30 órakor 

AZ ESŐEMBER

c. film kerül bemutatásra.

&

KÖSZÖNETÉT MONDUNK

az Ipari Műszergyár Sokszorosító 

üzeme kollektívájának, hogy a 

lehető legrövidebb időn belül, 

szép kivitelben elkészítették 

újságunkat.

Szerkesztőség

az aszódi színjátszók Székesfe

hérvárott a Magyar Néphadsereg 

országos szintű amatőr színját

szó találkozóján.

KUlöndíiat kapott:

Aranyos Nikolett 

Kovács Károly 

Mészáros Attila 

Suli Miklós* &

Kábel—tv fejlesztés Aszódon

A Falujárók útján, a lakó

telepről a Kossuth La

jos utca irányában bőví

tünk.

Az itt lakók igényeiket a 

"SUPER" csatornára levél

ben jelezzék.

Cím: Petőfi Sándor

Művelődési Ház 

2170 A s z ó d

■9S*
KÖSZÖNET TÁRSADALMI MUNKÁÉRT

Igen eredményes munkát végzett 

Művelődési Házunk csinosításában 

Vargáné Kuskó Judit, a Fiúnevelő 

Intézet nevelő tanára vezetésé

vel

Kucsera Attila 

Kumi Lukács 

Szappanos Attila 

Zorn GáborPf. 9.
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A S Z Ó D I  K S K
Aszód község sportegyesülete 

1988-ban ünnepelte fennállásának 

75. évfordulóját.

A megújult sportépítés törekvé

seiről kérdeztem Kiss Károlyt az 

aszódi KSK elnökét.

- jelenleg hat szakosztály műkö

dik. Ezek, rangsorolás nélkül: 

vívó, sakk, asztalitenisz, kara

te, labdarúgó és természetjáró 

szakosztályok, amelyek különbö

ző bajnokságokon jő eredménnyel 

szerepelnek.

Ahhoz, hogy egyesületünk gazda

ságossági szempontból is jól mű

ködjön, bizonyos vállalkozási 

formákat is létrehoztunk. Egyik 

ilyen vállalkozási formánk a 

termelői részlegünk, amely laka

tos és elektromos gépipari tevé

kenységgel foglalkozik. Az 

elektromos részleg főként ház

tartási gépek motorjainak felú

jításával, javításával szolgálja 

a megrendelőket.

Termelői egységeinkhez tartozik 

a szerződés keretein belül üze

meltetett klub-büfénk a Petőfi 

utcában (a volt Ifjúsági Ház).

ÓVODÁINK
AZ ALÁBBI IDŐPONTOKBAN 

TARTANAK 
NYÁRI SZÜNETET:

Bölcsőde: július 24 - augusztus 6.

1. sz. óvoda: június 26 - július 21.

2. sz. óvoda: június 30 - augusztus 4. 

Ikladi óvoda: július 17 - augusztus 11.

H A J R Á ,
A labdarúgó szakosztály 15 év

Itt rendezzük a szakosztályok 

közgyűléseit, illetve különböző 

családi, baráti összejövetelek

nek is helyt adunk.

Sportkörünk autóbusszal is ren

delkezik, sportolóink így bár

milyen versenyen részt vehetnek. 

Ezt a lehetőséget is igyekszünk 

olyan formában gazdaságossá ten

ni, hogy intézmények, vállalatok 

részére - térítés ellenében - 

személyszállítást vállalunk.

Nagy sikere volt a kedvező uta

zási költségtérítéssel megvaló

sított belföldi és külföldi uta

zási ajánlatainknak.

Sportkedvelőink számára kívánjuk 

a Petőfi Művelődési Házban meg

nyitni a TOTÚ-LOTTÓ kirendeltsé

get, amely hétfőtől péntekig áll 

a lakosság rendelkezésére.

Jelen tudósításban szándékosan 

nem kívántuk a szakosztályok te

vékenységét bemutatni, mivel 

ezekről majd folyamatosan beszá

molunk .

K E D V E S  O L V A S Ó !

Amennyiben érdeklődését felkel

tette az ASZÓDI TÜKÖR, kérem, 

hogy ötletével, véleményével, 

ellenvéleményével levélben for

duljon a szerkesztőséghez:

Művelődési Ház,

Aszód, Pf. 9.

Lapzárta minden hó 25-én.

Szívesen közöljük minden állam

polgár véleményét; kis- és nagy- 

hírt; vitát, amely Aszód, Do- 

mony, Iklad közvéleményét fog

lalkoztatja .

A múltról, jelenről és a jövőről 

felelősgen gondolkodó és cselek

vő lakosoké legyen ez a helyi 

újság.

Ezért kérjük, hogy szándékunkat 

segítse, és érezze magáénak min

den tisztelt olvasónk ezt a la

pot, hogy valóban a helyi közé

let fórumává válhasson.

Dinnyés László 

igazgató

Takács Sándor

B E S Z É L I K ! !!

Üj óvodavezetőt választottak ma
guknak az ikladi óvónők. Minden 
óvónő ugyanarra a személyre sza
vazott :

5 : 0

D í o s é r e t e s  eredmény; 
annak ellenére szavaztak így, 
hogy előzőleg világosan értésük
re "lett adva", kit válasszanak, 
illetve kit ne válasszanak veze
tőjüknek .

- Szerkesztő -

A S Z Ó D !
után ismét felkerült a megyei I. 

határozott fölénnyel biztosította, 

két mérkőzéssel eldőlt a

csapata volt, valamint a szebb

osztályú bajnokságba. Helyzetét 

ugyanis már a bajnoki hajrá vége előtt 

bajnoki cím sorsa.

Nagy rivális a Szigetszentmiklós 

napokat megélt Kartal.


