
Maga a járási intézményrend-
szer jól működött,1983-as meg-
szüntetése hiba volt, mutatott
rá Dr. Tarnai Richárd. Az ere-
deti tervek között nem szere-
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Október 10-14. között, a
szerbiaiNoviSad(Újvidék)
adott otthont a 4. World
Union of Karate-Do Fede-
rations (WUKF) Gyermek,
Kadet és Junior Világbaj-
nokságnak. Szövetségün-
ket, a Hungarian Wado-
Ryu Karate Organizationt
(HWKO) 24 fős delegáció
köztük öt galgamenti ver-
senyző (a képen edzőjük-
kel, Fási Tiborral) képvi-
selte; a Sensei Rostás Tibor
(6. dan) irányításával küz-
dő az érem-
táblázat18.helyénvégzett.

–

–

válogatottunk

Aversenyre64karateszerve-
zet nevezett: 2100 versenyző
küzdött az érmekért. A gyer-

mekkategóriák rengokaiban,
vagyis össz-stílusban kerültek
megrendezésre: a shotokan,
shito-ryu, goju-ryu, wado-ryu,
shorin-ryu és az egyéb stílusok

egy kategóriában versenyez-
tek, többnyire shotokan bírás-
kodással, tehát wado-s szem-
pontból meglehetősen „ellen-

(folytatása4.oldalon)

Galgamentiek sikerei az újvidéki Karate Világbajnokságon

Egy ezüst, két bronz, tisztes helytállás

Az érintett tizenegy tele-
pülés polgármestereinek
és jegyzőinek részvételével
október 17-én az aszódi Vá-
rosházanagytermébenalá-
írták a Pest Megyei Kor-
mányhivatal és az Aszódi
Járás települései közötti
együttműködési megálla-
podást. Az okiratokat első-
ként Sztán István polgár-
mester látta el kézjegyével
a hivatalnak helyet adó ön-
kormányzat képvisele-
tében.

Rónai Lajos

Dr. Tarnai Richárd

tárogatómuzsi-
kája és a bagi népviseletbe öl-
tözött gyermekek műsora után

, a Pest Me-
gyei Kormányhivatal kor-
mánymegbízottja mondott be-
szédet, aki rámutatott: a dön-
téshozók több fokozatban ha-
tározták meg annak az igen
fontos célnak az elérését, hogy
az ügyintézéssel járó utazás és
maga az ügyintézés minél rövi-
debb időt vegyen igénybe. A
közigazgatás szerkezet-átala-
kításánál az első lépés a Kor-
mányhivatalok létrehozása
volt;működésüknekköszönhe-
tően az elmúlt másfél évben
több mint 60 milliárd Ft meg-
takarítást értek el. A munka
ugyanúgy elvégzésre került, de
nőtt az ügyintézés hatékony-
sága. Ezután következett a me-
gyei önkormányzati fenntartá-
sú intézmények átvétele és az
ezekkel kapcsolatos szerződé-
sek felülvizsgálata, ami idén
Pest megyében 2 milliárd Ft
megtakarításteredményezett.

A harmadik, legfontosabb
lépés a járások visszaállítása.

pelt az önálló aszódi járás visz-
szaállítása, de az elképzelések
szerint túlméretezett gödöllői
járás nem látta volna el meg-

(folytatása2.oldalon)

Az ügyfél elégedettsége számít
Együttműködési megállapodás a Járás elindításához

Püspöki áldás
az evangélikus

templomra

Hónapokon át kísérhettük
figyelemmel az evangélikus
templom látványos felújítási
munkálatait, s ezeknek kará-
csony közeledtével beérett a
gyümölcse.Arenoválásbefejez-
tével november 18-án 10 óra-
kor,hálaadó istentiszteletkere-
tében , az
Északi Evangélikus Egyházke-
rület püspöke áldja meg a 285
esztendeje felszentelt műem-
léket.

Az Aszódi Evangélikus Gyü-
lekezet minden érdeklődőt sze-
retettel vár az ünnepi alka-
lomra.

Dr. Fabiny Tamás
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felelően feladatát, hátrányos
helyzetbe hozta volna a Galga-
mentén élőket. Ezért folytatott
egyeztetést és

országgyűlési
képviselőkkel, majd közösen
kezdeményezték a tervezett já-
rásszerkezet kedvező módosí-
tását,sikerrel.

Akormánymegbízottkiemel-
te: a járási hivatalok számára
2013 a próbaüzem éve lesz; az
esetleges működési hibákat a
lakossággal együttműködve
szeretnék mielőbb kijavítani.
Véleménye szerint a járás mű-
ködésének hatékonyságát az
itt élő polgárok véleménye, elé-
gedettsége határozza meg; ők

Tóth Gábor

Vécsey László

az ügyintézés során többnyire
ismert arcokkal találkoznak,
hiszen a munkatársak több-
sége az önkormányzatoktól ke-
rül át a járási hivatalokba.
Munkájuk ugyanaz lesz, a fela-
datuk viszont több: míg a kor-
mányablakoknál – amelyek ké-
sőbb teljesen átveszik az ügy-
félszolgálatimunkáta járásihi-
vataloktól – jelenleg 65 ügykör
van, január elsejétől 2300 lesz.
Azátmeneti időszakban(amár
működő váci, érdi és ceglédi
kormányablak mellett) Pest
megyében 30 új kormányablak
létesül.

köszönetét fe-
jezte ki valamennyi közremű-

Sztán István

Az ügyfél elégedettsége számít
Együttműködési megállapodás a Járás elindításához

ködőnek,akikhozzájárultakaz
aszódi járás újraindításához.
Városunk száz éve, 1912-ben
lett először járási székhely;
több átszervezést követően
1965-ben megszüntették az
aszódi járást, a hozzá tartozott
településeket a gödöllői ill. a
váci járáshoz csatolták. Közel
fél évszázadot kellett várni ar-
ra, hogy az 1991-ben városi
rangját is visszanyerő Aszód
ismét járási központtá válhas-
son, s így a Városháza épületé-
ben tizenegy település polgá-
rainak biztosíthasson megfele-
lőhelyszíntamagasszínvonalú
ésgyorsügyintézéshez.

H.Sz.

Közmeghallgatás
Aszód Város Képviselő-tes-

tülete november 30-án 17.30-
kor közmeghallgatást tart a
Kossuth Lajos út 28. szám
alatt, az Adidas bolt emeleti
rendezvénytermében. Minden
érdeklődőtszeretettelvárnak.

Tisztelt Aszódi

Polgárok!

Aki szeretne felajánlást ten-
ni az Aszód főterén idén felállí-
tásra kerülő fenyőfára, kérem,
hogy november 25-ig jelezze az
alábbitelefonszámon:

Tisztelettel:
polgármester

06-30-648-8501

SztánIstván

Október 23-án a Csengey Gusztáv Általános Iskola diákjainak műsorával kezdődött városunk ünnepi megemlé-
kezése. Az 1956-os forradalom és szabadságharc hangulatát felidéző műsort Zsély Éva és Spisák Istvánné tanította
be.SztánIstvánpolgármesterünnepibeszédeésazAszódVárosiVegyeskarműsorautánazönkormányzat,azintéz-
mények, a civil szervezetek és a pártok helyi képviselői a Közművelődés Háza falánál az 56-os
emléktáblát. A diákok műsorában is közreműködő Homonyik Sándor énekművész este emlékezetes koncertet
adottzenekarávalaCsengeyiskolasportcsarnokában.

megkoszorúzták

HídiSzilveszterfelvételei

1956-ról, ötvenhat esztendő távlatából
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Az állattartás szabályairól

Azállattartásáltalános
szabályai

5. § (1)

(2)

(3)

(4)

Azebtartásszabályai
(4)

13. § (1)

(2)

Az állattartó köteles gon-
doskodni az állatok kedvező életfelté-
teleinek biztosításáról, a létesítmé-
nyek tisztaságáról és folyamatos fer-
tőtlenítéséről, a káros rovarok és rág-
csálókrendszeresirtásáról.

Az állattartó köteles gondos-
kodni állatainak megfelelő tartásá-
ról, takarmányozásáról és gondozá-
sáról. Állatai védelme és egészségé-
nek megóvása érdekében köteles az
állat-egészségügyi rendelkezéseket
megtartani és az állatok megbetege-
dése esetén állatorvos igénybevételé-
rőlgondoskodni.

Ha az állattartó nem kívánja
az állatot tovább tartani, köteles an-
nak megfelelő elhelyezéséről gondos-
kodni.

Tilosazállattartóáltalmegunt
vagy egyéb ok miatt nem tartható
állatotszabadonengedni,elhagyni.

Aki veszett, vagy veszettségre
gyanús kóbor ebet észlel, köteles azt
elsősorban az állatorvosnak, vagy a
városjegyzőjénekbejelenteni.

Közterületen,közöshasz-
nálatú udvaron vagy más, bárki által
igénybe vehető egyéb területen az eb
tulajdonosának biztosítani kell, hogy
az eb sem más állatot, sem embert
harapásával ne veszélyeztethessen.
Szájkosarat használni az előző mon-
dat végrehajtásának érdekében ha
törvény, kormányrendelet vagy mi-
niszteri rendelet a szájkosarat nem
írja elő kizárólag az egyed jellemző-
en agresszív magatartásának isme-
reteeseténkell.

Veszélyes ebet közterületen
vezetni, tömegközlekedési eszközön
szállítani csak a harapás lehetőségét
megakadályozó, biztonságos szájko-
sárral és a kibújást megakadályozó
nyakörvvel, két méternél nem hosz-
szabb, nem kihúzható pórázon, a tar-
tási engedélyben megjelölt személy
felügyeletével szabad. E helyeken az
ebet a pórázról elengedni és a szájko-
saratlevennitilos.

–

–

14. § (1)

(2)

Bekerítetlen ingatlanon
ebet szabadon tartani tilos. Az eb tu-
lajdonosa köteles gondosodni arról,
hogy az eb tartási helyét ne hagy-
hassael.

Amennyiben az állattartó az
ebet kennelben tartja, a kistestű ebet
10m -nél,aközepestestűebet15m -
nél, a nagytestű ebet 20 m -nél ki-
sebb területen tartósan tartani tilos.
A kennel közvetlenül a szomszéd
kerítésére nem építhető, minimum a
kerítéstől számított 1 méter távolsá-
got be kell tartani, s a kerítés mentén
a telepítési távolságok betartásával
növényzetetkelltelepíteni.

2 2

2

(4)

(6)

17. § (1)

Gazdátlanéskóborebeknél
követendőeljárások

18. § (1)

(2)

(3)

Bekerített ingatlanon eb sza-
badon tartható, azonban a kerítést
úgy kell kialakítani, hogy az eb köz-
területre való kijutását, szomszédos
ingatlanokra történő bejutását, va-
lamint a kerítés résein történő kiha-
rapásátmegakadályozza.

Harapós, támadó vagy kiszá-
míthatatlan természetű eb tartása
esetén az ingatlan vagy a ház bejára-
tán szembetűnő módon erre utaló
figyelmeztetőtáblátkellelhelyezni.

Többlakásos, többszintes
lakóépületben lakásonként csak egy
3 hónaposnál idősebb eb, valamint
szaporulata tartható legfeljebb 3 hó-
naposkorukig.

Gazdátlan, kóbor eb:
amely póráz és felügyelet nélkül tar-
tózkodikaközterületen.

A település belterületén kóbor-
ló ebek befogásáról az önkormányzat
gondoskodik, az erre engedéllyel ren-
delkező vállalkozóval, megállapodás
alapján.

Az állatok befogása esetén a
164/2008. (XII.20.) FVM 5 § (5) bekez-
désrendelkezéseitkellalkalmazni

(4)

(5)

(6)

Eljárásiszabályok
21. §

Amennyiben a befogott eb gaz-
dájaafelügyeleti időalatt jelentkezik,
úgy a vállalkozó által meghatározott
napiköltségmegtérítéséreköteles.

Amennyiben az eb gazdája
nem jelentkezik a felügyeleti idő
alatt, úgy az ebet értékesíteni lehet
vagy az állatok védelmére vonat-
kozószabályokfigyelembevételével
ki lehetaltatni.

Az ebtartó által megunt vagy
egyéb ok miatt nem tartható ebet a
vállalkozó által üzemeltetett gyep-
mesteri telepre, a vállalkozóval kö-
tött külön megállapodás alapján le
lehetadni.

Az állatvédelmi hatóság ki-
jelöléséről szóló a 334/2006.(XII.23.)
(továbbiakban: Ávtv.) kormányren-
deletben megjelölt felhatalmazás
alapján a jegyző és a fenti kormány-
rendeltben megjelölt hatóságok az e
rendeletet be nem tartókra az állat-
védelmi bírságról szóló 244/1998.
(XII.31.) Kormányrendelet alapján
mulasztásibírságotszabhatki.

–
–

A rendelet teljes szövege megtalál-

ható Aszód Város hivatalos honlap-

ján(www.aszod.hu).
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Városunk képviselő-testülete a közelmúltban tárgyalta és
módosította a település állattartásról szóló rendeletét

. A képviselő-testület Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottsága ülésén hangzott el javaslatként, hogy az Aszódi Tükör
oldalain tegyünk közzé a rendelet alapján egy összefoglaló kivo-
natot, amely a legfontosabb helyi előírásokat tartalmazza. Úgy
gondoljuk, hogy időről-időre hasznos lehet, ha frissítjük ezzel
kapcsolatos ismereteinket. Ezek birtokában talán kevesebb kon-
fliktussal terheljük egymás közötti kapcsolatainkat, és remélhe-
tőlegkevesebbkóborkutyávaltalálkozunkvárosunkutcáinis.

Tisztelettel: alpolgármester

(15/2011.

VI.10)

KovácsTamás

2007-ben a törzskönyvezett
kölyökkutyák tetoválással
történő megjelölését felváltotta
a bőr alá beültetett transzpon-
deres mikrochip alkalmazása,
amely egyedi megjelölés, elek-
ronikus leolvasóval biztosítja
az állat azonosítását élete végé-
ig. Ez beváltotta a hozzá fűzött
reményeket, így a lovak durva
besütéses jelölését is felváltotta
amikrochipesmegjelö1és.

EbbenazévbenazÁllatvéde-
lemről szóló 41/2012. (II.26.)
Kormányrendelet módosítása
2013. január 1-jétől kötelezővé
tette a 4 hónaposnál idősebb
ebekmikrochipesmegjelölését.
Ennek előnye, hogy minden
kutya egyedi számot kap, ez
alapján élete végéig azonosít-
ható.

A megjelölés folyamata vi-
szonylag egyszerű: a kutya
nyakának bal oldalán egy fecs-
kendővel bőr alá injekciózzuk a
mikrochipet, majd a leolvasó-
val ellenőrizzük annak jelenlé-

tét és azonosságát a mellékelt
matricákkal. A nyilvántartás
kissé bonyolultabb: a mikro-
chip kódszámát tartalmazó
matrica egy példányát bera-
gasztjuk az eb oltási igazolvá-
nyába, igazoljuk a behelyezés
tényét és idejét aláírással és pe-
cséttel. Ezután a chip kódmat-
ricája mellett nyilvántartásba
vesszük az eb tulajdonosának
nevét, lakhelyét, telefonszá-
mát, illetve az eb adatait (fajta,
születési idő,név, ivar,szín).

A felvett adatokat elektroni-

kus úton a központi nyilván-
tartási rendszerbe kell bekül-
deni, ahol bármikor azonosít-
hatóleszazeb.

A transzponderes mikrochi-
pes megjelölést csak állatorvo-
sok végezhetik rendelőben
vagy az állat tartási helyén, a
tulajdonos kérésére. A mikro-
chip ára, behelyezése és a köz-
ponti nyilvántartásba vétele
3500.-Ft/eb.

Aszód,2012.október30.
Dr.NémethMihály SiposJózsef

állatorvos ebrendész

Tájékoztató az ebek mikrochipes megjelöléséről

Még egy zöldhulladék-gyűjtési nap!

A Zöld Híd Régió Kft. november 26-án, hétfőn még egy zöld-
hulladék gyűjtési napot tart Aszódon. A cég munkatársai kérik,
hogy a polgárok a fű- és lombhulladékot kizárólag biozsákok-
ban, a 6 cm vastagságot nem meghaladó ágakat pedig kötegelve
helyezzékkiotthonukeléelszállításra.

*
A gödöllői székhelyű társaságtól kapott tájékoztatás szerint a

november 3-i lomtalanítás során városunkból elszállított hulla-
dékmennyisége2,7tonnavolt.

2012. NOVEMBER2012. NOVEMBER
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séges”közegben.Egyeskategó-
riákban 80-100 nevező is elin-
dult, amelyek az itt szerzett
helyezéseket tették különösen
értékessé. Kadet és junior kor-
csoportban azonban elkülöní-
tették az egyes stílusokat, így
itt stílus-azonos volt a bírás-
kodás.

egyéni kata
ezüstérem, csapat kata bronz-
érem. egyéni
kata bronzérem, csapat kata
bronzérem. csa-
pat kata bronzérem.

egyéni kata 15. hely a
84fős (!)mezőnyben.
egyéni kata 17. hely a 44 részt-
vevőközül.

A Galgamenti Wado-Ryu

Karate Klub eredményei:

Hajdú Gréta:

Hajdu Eszter:

Hajdu Nóra:

Hajdú

Dániel:

FásiVíta:

Köszönetemet fejezem ki
mindenkinek, aki sikereink el-
érésébenközreműködött. Szö-
vetségünk vezetőjének,

valamint nemzetkö-
zibíróinknak,

Köszönet illeti
nevelőedző kollégáimat:

versenyzőink-
nek nyújtott segítségükért. Kö-
szönettel és hálával tartozom
kísérőinknek,

, akik csen-
des háttértevékenységükkel
hozzájárultaksikereinkhez.

wadokarateinstruktor

Rostás

Tibornak,

Dr.BárdiCsabá-

nak,BinderPéternekésKárpá-

ti Zoltánnak.

Erdei

Csabát, Pénzes Tamást és

Hamza Zsoltot

Hajdú Dinnyés

Gabriellának és Hajduné

Németh Annának

FásiTibor

Köszönjük az önzetlen segítséget szponzorainknak, akik nélkül

ugyancsaknemszülethettekvolna meg ezekaz eredmények:MOL –

Új Európa Alapítvány, /Nihon USE, polgár-
mester (Galgahévíz), Tura Város Önkormányzata/ polgár-
mester, (Aszód), / K&H Biztosító (Bag), Arnold
Gold Sport ( ), (Galgahévíz), TIM Sport (Tura),

(Galgahévíz), (Galgahévíz), (Tura),
Grafit Nyomtatványbolt (Tura), Galga-Medic Bt./ (Galga-
hévíz), Lila Show-Haj/ (Galgahévíz), Gohér Kft. (Hévíz-
györk), (Galgahévíz),BrillCompany/ (Hatvan),
Hot Chili (Tura), (Galgahévíz), (Aszód)
Állatetető/ (Tura), Vörpi Kereskedőház (Aszód), Riva Lux Kft.
(Aszód), 100 Ft-os Bolt (Galgahévíz), Hatalyák Optika (Aszód),
élelmiszerboltja (Aszód), (Aszód), (Galgahévíz),

(Aszód), (Budapest), iskolaigaz-
gató (Hévízgyörk), iskolaigazgató (Galgahévíz),
valamint galgahévízi, hévízgyörki, aszódi és turai magánszemélyek, vállalko-
zások,akikazanonimitástválasztották.

Szécsényi Attila Vanó András

Szendrei Ferenc

Sztán István Gódor Katalin

Straub Tamás Dr. Basa Antal

Nagy László Darnyik Dénes Tóth Csaba

Dr. Jancsy György

Varga-Kis Tímea

SeresGabriella SzabóAndrás

Gregus Zoltán Giriti Sándor

Dr. Hajdú Pál

Rácz Tiborné

Hajdu Pálné Bencze János
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Galgamentiek sikerei
az újvidéki Karate Világbajnokságon

A harminchét esztendővel
ezelőtt megkezdett hagyo-
mányt folytatva november 9-
én 36 diák részvételével lezaj-
lott az Aszódi Petőfi Szavaló-
verseny. A program Petőfi egy-
kori iskolájánál, a Petőfi Mú-
zeum előtti téren kezdődött,
ahol a jelenlévő diákok, taná-
rok, érdeklődők megemlékez-
tek azokról az évekről, amikor
a gyermekből ifjúvá serdülő fiú
Aszódonjárt iskolába.

A versenynek Aszód Város
KönyvtáraésMűvelődésiHáza
adottotthont,aholAszód,Acsa,
Bag, Domony, Galgamácsa,
Heréd, Héhalom, Hévízgyörk,
Iklad, Kartal, Tura, Váchar-
tyán általános iskoláiból érkez-
tek versmondók, illetve a két
aszódi gimnázium, a Gödöllői
Református Líceum, a hatvani
Bajza József Gimnázium, vala-
mint a Grassalkovich Antal
Szakközépiskola és Szakiskola
képviseltettemagát.

A korosztályonként három
fős zsűri kellemesen nehéz
helyzetben volt, hiszen az el-
múlt évekhez képest jóval több
résztvevő színvonalasan adta

elő az Aszóddal és környékével
kapcsolatos Petőfi-verseket és
prózát.

Gratulálunk minden részt-
vevőnek és a felkészítő taná-
roknak! Bízunk abban, hogy
jövőre minden idei résztvevő

intézmény újra képviselteti
magát, s más intézmények is
kedvetkapnakarészvételhez.

Végeredmény:

1.Katona
Janka (Bag, Arany János Ált.
Isk.), 2. (Váchar-
tyán, Apáczai Csere János

), 3.
(Aszód, Csengey Gusztáv

).
1.

(Bag, Arany János ), 2.
(Kartal, Könyves

Kálmán ), 3.
(Aszód, Csengey Gusztáv

).
1. (Gö-

döllői Református Líceum), 2.
(Aszód, PSG), 3.
(Hatvan, Gras-

salkovich Antal Szakközépiskola
és Szakiskola.

(Gödöllői Református Lí-
ceum).

Alsó tago-

zatosok

Felső tagozatosok

Középiskolák

Különdíj:

(10résztvevő):

Horváth Patrik

Szölgyémi Nikolett

(16

résztvevő): Székely Bernadett

Bíró Boglárka

Hegedűs

Alex

(10

résztvevő): Zila Teodóra

Baranyi Márió

Kanalas Róbert

Krett

Anna

Ált.
Isk.

Ált.
Isk.

Ált. Isk.

Ált. Isk.

Ált. Isk.

AsztalosTamás

Körzeti Petőfi Szavalóverseny

Programajánló
Időpont Program Helyszín

november 23. 17.30-22.00 Táncház Tiszti Klub

november 24. Mindenki Névnapja Városi Nyugdíjas Klub

november 25. 13.00 Aszód – Bagi TC'96 futballpálya

november 27. 19.00 Erdélyiek Bálja Aszódi Javítóintézet

november 30. 17.30-22.00 Táncház Tiszti Klub

december 6. 16.00-19.00 Jön a (Városi) Mikulás! Csengey G. Ált. Iskola
december 7. 17.30-22.00 Táncház Tiszti Klub
december 8. 18.00 Táncbemutató a szülőknek Tiszti Klub
december 9. 16.00 Adventi koncert Evangélikus templom
december 14. 16.00 Betlehemi jászolkiállítás R.Kat. Hitéleti Közp.
december 14. 17.30-22.00 Táncház Tiszti Klub
december 15. 15.00 Kodály Kórustalálkozó
december 15. Évzáró vacsora Ulti Klub
december 20. Karácsonyi vásár, műsor
december 20. Karácsonyi ünnepség Városi Nyugdíjas Klub
december 21. 8.00-12.00 Mézeskalácssütés, betlehemezés Csengey isk.
december 21. 16.00 Karácsonyi kézműves fogl. Gyermekkönyvtár

december 31. 22.00- Újév váró/köszöntő Főtér

Evangélikus Gimn.

Csengey G. Ált. Isk.

december 22. 16.00 A Podm. AMI Karácsonyi koncertje Ev. Gimn.

A változtatás jogát a rendezők fenntartják!

A Mozgáskorlátozottak Kö-
zép-Magyarországi Regionális
Egyesületének Aszód és Kör-
nyéki Szervezete tisztelettel
meghív minden mozgáskorlá-
tozott sorstársunkat 2012. évi
karácsonyi ünnepségünkre és
év végi beszámolónkra decem-

ber 21-én (pénteken) 14 órára
az Aszódi Városi Nyugdíjas
Klub helyiségébe. Program:
beszámoló, kérdések, válaszok,
rövid műsor, szerény ajándék.
Mindenkitszeretettelvárunk!

Avezetőség

Mozgáskorlátozottak
évzáró összejövetele

Következő lapzárta: december 11.

Következő megjelenés: december 19.
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A feltüntetett árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek! Esetleges nyomdahibákért felelõsséget nem vállalunk.

2011-ben is szuper akciókkal várjuk Önöket,
...mert MI ÖNÖKÉRT VAGYUNK!

AKCIÓ

November 15-tõl 25-ig

Ízelítõ akcióinkból:

/kg

COOP B rizs 1 kg Delikát 8 ételízesítõ 250 g

COOP napraforgó étolaj finomított 1 l Globus ketchup flakonos 490g

Finomliszt BL-55 1 kg Globus mustár flakonos 440 g

RAMA margarin kocka 250 g Dreher Classic sör dobozos 0,5 l

Délhús família finom májas 600 g Hell energiaital Red Grape 0,25, l

Herz téli szalámi szeletelt vg. 70 g Pepsi cola 2 l+0,5 l extra

Kométa vendégváró párizsi Szentkirályi ásványvíz szénsavmentes 1,5 l

Nádudvari teavaj 100 g Szentkirályi ásványvíz szénsavas 1,5 l

Nádudvari tejföl 20% 330 g Gallicoop Pulyka fasírt

PACO mazsola 100 g Jász zöldkert

Palini csemege szalonna füstölt Tchibo family kávé õrölt 250 g

Palini húsmester lecsókolbász Szerencsi Mikulás csomag 140 g

Palini párizsi Biostop egérfogó ragasztó 135 g

Palini virsli mûbélbEn Bonux compact mosópor 2 kg

Pick Zala felvágott Silan öblítõ Bali Sensation 2 l

UHT tej 1,5% 1 l Persil duo Caps 15 mosás 15 db

Gyermelyi tészta 4 toj. szarvacska Mackó sajt 6 cikkelyes 200 g

Trappista sajt lédig Gillette Blue II. plus ultr. eldobható borotva

Detki háztartási keksz 200 g Domestos 24H Pine Fresh

Házias ízek melegszendkr. hamb. 290 g Baba tusfürdõ lanolinos 400 ml

COOP UHT fõzõtejszín 20% 200 g CIF mosogató citrom UTT. új 500 ml

229,-Ft 459,-Ft

469,-Ft 459,-Ft

139,-Ft 349,-Ft

199,-Ft 189,-Ft

599,-Ft 169,-Ft

459,-Ft 359,-Ft

899,-Ft 99,-Ft

199,-Ft 99,-Ft

199,-Ft 299,-Ft

129,-Ft 189,-Ft

1149,-Ft 499,-Ft

699,-Ft 299,-Ft

599,-Ft 579,-Ft

599,-Ft 999,-Ft

1.399,-Ft 999,-Ft

169,-Ft 1.299,-Ft

289,-Ft 299,-Ft

1.299,-Ft 199,-Ft

159,-Ft 399,-Ft

299,-Ft 499,-Ft

149,-Ft 249,-Ft

sertés

gyorsfagyasztott 0,54 kg

sóska püré 450 ggyorsfagyasztott

/kg

/kg

/kg

/kg

/kg

/kg

500 g



Gyógyszertári ügyelet

szombaton8-12-ig
vasárnap9.30-11.30-ig

páratlanhétvégén
(november24-25.,

december8-9.)
aVárosiGyógyszertárban

(Szabadságtér 2.,Tel.:500-015);
pároshétvégén

(november17-18.,
december1-2.,15-16.)
aSzentIstvánPatikában

(Kondorostér49.Tel.:400-552).

(

Rendõrjárõr:

Polgárõrség:

Városrendész:

Tel.: 06-20-516-5940

06-70-339-6165

– 06-30-816-0437SzabóImre

Orvosi ügyelet:

Háziorvosok:

Aszód, Baross u. 4.
Tel.: 06-20-927-1171

06-30-452-9674

06-20-593-8628

Dr. Karayné Dr. Lóska Izabella:

Dr. Jólesz József:

Állatorvosi
Ügyelet

Állatorvosi
ügyelet

November 17-18.:
Dr. Németh Mihály

Aszód, Kossuth Lajos út 62.
Tel.: 06-30-275-4718

November 24-25.:

December 1-2.:

December 8-9.:

December 16.:

December 22-23.:

Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.

06-30-400-9819

Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1.
06-30-449-6319

Dr. Fodor Sándor
Aszód, Kondoros tér 46.

06-20-446-0938

Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.

06-30-275-4718

Dr. Dobos László
Tura, Thököly út 35.

06-20-925-3824

Automata mosógépek,
mosogató- és szárítógépek,

mikrók, hûtõk és fagyasztók
javítása garanciával, alapáron!

HÉTVÉGÉN ÉS ESTE IS DOLGOZUNK

TEL.: +36 30 522 1258
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A csatornaprojekt miatt

több aszódi útvonalon ta-

lálkozhat forgalomkorláto-

zással a városunkban köz-

lekedõpolgár.

Információnk szerint ha az

idõjárás engedi, a kivitelezõ no-

vember 20-ig helyreállítja az

aszfaltburkolatokat, ami jó hír

az viszont egyáltalán nem az,

hogy a helyzetet néhány isme-

retlen személy mások megká-

rosítására próbálja kihasznál-

ni. Ezt bizonyítják az alábbi, e-

mailbenérkezettsorok:

–

„Október hónapban két, asz-

faltozó munkásnak mondott

személy kapubejáró aszfalto-

zás címén elõleget vett fel több

aszódi családtól, köztük tõlünk

is. A felvett munkákat nem vé-

gezték el és nem is lehetett el-

érni õket a megadott telefon-

számon. Ha valaki esetleg érté-

kelhetõ információt tud a két

személyrõl vagy szintén káro-

sult, kérem, vegye fel velem a

kapcsolatotaz

e-mail-címen.”

aszfaltkarosult@gmail.com

P. P.

Pénzt csaltak ki

az „aszfaltbetyárok”

2012. NOVEMBER2012. NOVEMBER

Aszód, Kossuth Lajos út 34. Tel:

Tura, Bartók tér 3. Tel:

28/402-121

06-70-360-4385

Ny.: H-SZ-P: 8-17, K-CS: 8-17.30, Szo: 8-12

Volánbusz bérletek kaphatók!



Hitelajánlatok a Turai Takarékszövetkezetnél!
Már hullanak a falevelek, hamarosan itt a tél.

Gondoljon idõben az ünnepekre!
Vegye igénybe akciós hitelajánlatainkat!

„Telezsák” hitel  november 12-tõl december 31-ig
Akciós fogyasztási hitel 120.000-300.000,- Ft-ig

7ASZÓDI TÜKÖR
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Sima és habosított, mintás és VLIES
fûrészporos, valamint mennyezeti
tapéták
Hungarocell mennyezeti elemek
külsõ és belsõ díszlécek, rozetták
Poszterek nagy választékban
Színes beltéri falfestékek
Festéshez, mázoláshoz zománcok,
lazúrok, lábazat- és homlokzatfestékek

ASZÓD,
LAKÓTELEPI

FESTÉK-
TAPÉTABOLT

( (28) 401-691
Nyitva:

hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig

2012. NOVEMBER2012. NOVEMBER

THM: 300.000,-Ft hitelösszegre, 36 hó lejárati idõre, havi egyenletes törlesztéssel 24,65%

Nem akciós THM: 28,61%

THM: 500.000,-Ft hitelösszegre, 36 hó lejárati idõre, havi egyenletes törlesztéssel 25,14%.

Nem akciós THM: 27,64%

www.turaitakarek.hu

„Jégvirág” hitel  november 12-tõl 2013. január 31-ig
Éven túli lejáratú akciós fogyasztási hitel 120.000,-1.000.000,- Ft-ig

A fenti hitelekrõl és egyéb hitellehetõségekrõl kérjük, érdeklõdjön kirendeltségeinkben,

illetve honlapunkon:

A  fenti hiteleknél a THM meghatározása az aktuális feltételek és hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása

esetén mértéke módosulhat. Jelen hirdetésben meghatározott THM értéke az ügyfelek elõzetes tájékoztatását célozza.

Az egyedi kölcsönszerzõdés tartalmazza a szerzõdéskötés napján érvényes feltételek alapján számított THM-et, amely eltérhet

a jelen hirdetésben meghatározott értéktõl. A fenti hirdetés nem minõsül ajánlattételnek



Felelõs kiadó:

Felelõs szerkesztõ:

Tel.:

Levélcím: Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör),
Tördelés, nyomdai elõkészítés:

Megrendelés száma:

Aszód Város Önkormányzata

06-20-9749-850

2170 Aszód, Szabadság tér 9.
RH+VIDEO Gödöllõ, Fenyvesi fõút 2.

Készült 2.400 példányban a Pauker Kft. nyomdaüzemében, Budapesten
Nyomdavezetõ: ügyvezetõ igazgató 11/2012

Terjeszti a Magyar Posta Zrt. ISSN-1217-890X

Hídi Szilveszter

Vértes Gábor

E-mail: rhplusz@gmail.com

–

Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapunk
a www.aszod.hu honlapról.

teljes
terjedelmében letölthetõ PDF formátumban
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LapzártaLapzárta

-jellel megjelölt írásainkhoz kapcsolódóan Olvasóink fotóalbumokat találnak lapunk Facebook-oldalán.

Programajánló
Aszód Város Könyvtára

és Mûvelõdési Háza

Mindencsütörtökön
10órától:

minden pénteken 17.30-tól

Tipegõ-topogó

Breda Táncház

Ének,tánc,mondókákjárni tu-
dó totyogóknak és szüleiknek,
nagyszüleiknek. A foglalkozást
vezeti: tánc-
pedagógus.

a Csengey Gusztáv Általános
Iskola aulájában. Moldvai tán-
cok, kézmûves foglalkozás.
Belépõdíj:200Ft.

Benedek Krisztina

Programjainkat keresse honlapunkon: www.aszodkonyvtar.huProgramjainkat keresse honlapunkon: www.aszodkonyvtar.hu

Aszód Város Könyvtára
és Mûvelõdési Háza

Hirdessen Ön is
az Aszódi Tükörben!

Hirdetésfelvétel
a Városi Könyvtárban

Klubok:
ÁlláskeresõkKlubja

ZöldBakancsKlub

KézimunkázókKlubja

CukorbetegekKlubja

UltiKlub

Mindenkedden10órától

Környezet-éstermészet-
védelemfiataloknak

kéthetenteszombaton
14órától

Ahónaputolsócsütörtökjén
15órától

kéthetentecsütörtökön
18órától

Életének 76. évében elhunyt
festõmû-

vész, nyugalmazott radiológus
fõorvos. A Kárpátalján, Ung-
váron1936.december2-ánszü-
letett alkotómûvész 1980-ban
költözött Aszódra családjával.
Egyéni és csoportos tárlataival
meghatározó szerepet töltött
be városunk kulturális életé-
ben. 2008 decemberében ottho-
nában nyílt meg a Ruthenia
Mûterem Galéria, amely az al-
kotó és családja közremûködé-
sével megalakult Országos Ru-
szin Kisebbségi Önkormány-
zat rendezvényeinek is otthont
adott.

Emlékét megõrizzük.

1. Ecsetvonások:
otthoni ormok, lombok
tájvariánsok.

2. Setét Krisztus arc –
fatemplomnak rejtekén
képvásznon színkarc.

3. Fekete vonal,
fehér papír hátán a
múló lét suhan.

4. Tavaszi lankák
zsenge rügyén a kék ég
szinte elbomlik.

5. Tájvásznak szélén
Fruci szignóvonása,
mint pont rejtezik.

Dr. Fedinecz Atanáz

Aszód, 2012. november 4.

Klamár Zoltán:

Haikuk Fedinecz Atanáz
halálhírére

Dr. Fedinecz Atanáz
(1936-2012)

Dr. Fedinecz Atanáz
(1936-2012)

Az ablakokon beszûrõdõ
fáradt õszi napsugár, meghitt
hangulat.Azasztalonvirágcso-
kor és egy hangszer,

hegedûje. A Podma-
niczky Mûvészeti Iskola kama-
raterme lassan megtelik az
egykori kitûnõ zenetanár em-
lékének adózó emberekkel.
Október 23-án, Gyöngyi név-
napján az iskola zenetanárai
koncertjük keretében ez évben
is tisztelettel emlékeztek rá,
aki a Barokk Kamarazenekar
kiemelkedõ tagja és mûvészeti
vezetõje volt, s hegedû muzsi-
kájával gyakran elvarázsolta a
közönséget. Ma már nem lehet
közöttünk...

igazgató szavai
köszöntötték a megjelenteket,
családtagokat, barátokat, is-
merõsöket, és azokat is, akiket
a zene szeretete vonzott az em-
lékestre. Tanáraink ismét pá-

Király

Gyöngyi

Rónai Lajos

ratlan zenei élményt nyújtot-
tak gazdag repertoárjukkal.
Hangszereiken, a hangulathoz
illõen számos híres szerzõ dal-
lamait megszólaltatták. Hall-
hattunk Bach, Goltermann,
Scarlatti, Paganini, Bellini,
Pryor mûveibõl, opera- és ária
részleteket, valamint moldvai
zenét is. Ennek megfelelõen az
elõadást a barokk, klasszikus
és romantikus stílusjegyek jel-
lemezték, a mondanivaló kife-
jezésében az érzelmesség és ki-
finomultságkapotthangsúlyt.

„ Egy fadarab, néhány szál “dróttal”,
a hegedû tán ennyi lenne?
Ha elhangzott az altatódal,
a zenét többé nem lelem benne.
A “hegedûd néhány szál dróttal”,
csak szép, de mégis hallgatag,
ha nincs ki játsszon a vonóval,
a csodás dallam benn marad... „

(részlet Aranyosi Ervin: Hegedû és
hegedûmûvész c. versébõl)

A zene szárnyain...
Koncert Király Gyöngyi emlékére

Köszönetakoncertetmegva-
lósító igazgatónak és zenetaná-
roknak:

Rónai Lajos igazgató
Breda zenekar
Kovácsné Hutai Ágnes (cselló)
Dr. Magyari Zita (zongora)
Molnár Marica (ének)
Nagyné Kánya Andrea (hegedû)
Szabóné Csonka Fruzsina (spinét)
Varga Sándor (harsona).

SchmiedtnéBollaAndrea

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik szeretett férjem, édesapám,

temetésére eljöttek, sírjára virágot hoztak
és osztoztak fájdalmunkban, gyászunkban.

Keresztes György

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik drága halottunk,

temetésére eljöttek, sírjára virágot hoztak,
fájdalmunkban és gyászunkban .

Sándor Gyula

A gyászoló család

osztoztak

Egy Olvasó,
két köszönõlevél

vendégszerete-
tükért

Két köszönõlevelet is kap-
tunk . Olva-
sónkezútonisköszönetétfejezi
ki polgármester-
nek és a képviselõ-testületnek,

aljegyzõnek,
családsegítõnek, a Mûszaki
Osztály munkatársainak és ve-
zetõjüknek, a
festõknek, a villanyszerelõk-
nek és mindenkinek, akik segí-
tettek abban, hogy az utcáról,
azaz a hajléktalanszállóról la-
káshoz juthasson s így vissza-
térhessenAszódra.

Olvasónk ugyancsak köszö-
netet mondott az október 13-i
Kistérségi Idõsek Világnapja
rendezvényszervezésébenköz-
remûködõknek és a fellépõ cso-
portoknak

illetve a felejthetetlen él-
ményekért.

Nagy Jánosnétól

Sztán István

Szabadiné dr. Bartók Katalin

Márta Bettina

Tóth Jánosnak,


