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A hálaadó istentiszteleten
püspök hirde-

tett igét, amelynek központi
motívumaegytereketésembe-
reket egyaránt összekötõ vagy
elválasztó építészeti elem, az
ajtóvolt.

– E templom egyik bejárati
ajtaján olvasható a következõ
ige:

–
utalt az ajtó mint õsrégi hit-
szimbólum szövegbe foglalt je-
lenlétére, majd felidézte, mi
mindent jelenthet: ki- és be-
zártságot, titkokat és izgalma-
kat rejtõ élményt vagy bizton-
ságot adó magányt, egyúttal a
világba való belépés és az
onnanvalótávozásjelképeis.

A felirat itt egy olyan ajtóról
szól, ami nemcsak hogy meg-
nyílik, de szélesre tárul és hí-

Fabiny Tamás

„Jöjjetek be az ajtókon,

hogy imádjátok az urat!”

Egy ajtó, ig
nyitva áll elõttünk

ami mind

Püspöki áldás az evangélikus templomra

vogat Isten imádatára és a kö-
zösség formálására. Itt senki
sem érezheti azt, hogy kire-
kesztett, nemkívánatos sze-
mély. Hívogat családi örömök-

(folytatása4.oldalon)

A négy éve kezdõdött elõkészítõ munka eredménye-
ként idén jelentõs felújítási munkálatokat végeztek a
Márton napján éppen 285 esztendeje felszentelt aszódi
evangélikus templomon. A kívül-belül megújult mûem-
lék megáldására november 18-án került sor ünnepi
hálaadó istentisztelet és díszközgyûlés keretében, ame-
lyen Fabinyi Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerü-
let püspöke, Mekis Ádám, az Észak-Pest Megyei Egyház-
megyeespereseésDetreJánosny.esperesisrésztvett.

Mindennapi csodák
az alázatosság mezsgyéjén
Díjátadó A Szociális Munka Napja alkalmából

Aszód Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete nevében boldog

karácsonyi ünnepeket és egészségben
megélt, sikerekben bõvelkedõ

új esztendõt kíván

Sztán István polgármester

Aszód Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete nevében boldog

karácsonyi ünnepeket és egészségben
megélt, sikerekben bõvelkedõ

új esztendõt kíván

Sztán István polgármester

November 14-én A Szociális Munka Napja alkalmából
ünnepségrevártákakistérségeszakterületénekmunka-
társait a Kistérségi Gondozási Központban. A rendezvé-
nyen ezúttal is három Szociális Munka Nívódíjat adtak
át, amit , a Napsugár Óvoda dajkája,

, az Aszódi Fiúnevelõ Intézet munkaközös-
ség-vezetõje és , a házigazda intézmény
vezetõje vehetett át több évtizede végzett munkája elis-
meréseként (képünkön balról jobbra pol-
gármester, a kistérségi önkormányzati társulás elnöke
társaságában).

Molnár Jánosné

Raffai Zoltán

Varga Jánosné

Sztán István

A vendégeket a házigazdák
nevében Varga Jánosné, majd
Sztán István köszöntötte. A
polgármester utalt rá, hogy a
szociális ágazat dolgozói a kis-
térség hét településén ez év kö-
zepétõl a korábbinál jobb mun-
kakörülmények között dolgoz-
hatnak, de a társadalom kihí-
vásaival sokszor emberfeletti
munkával, szerény anyagi
megbecsülés mellett kell meg-
küzdeniük, amiért az év min-
den napján köszönetet érde-
melnek. Ezután
az Evangélikus Egyház Petõfi
Gimnáziumának iskolalelké-
szeszóltajelenlévõkhöz.

Simon Attila,

– Nem kell látványos és
szemfényvesztõ dolgokra,
sokkal inkább egyszerû, hét-
köznapi, mindennapi csodákra
gondolni, amelyek sokkal szeb-
bek, mert az alázatosság mezs-
gyéjén mozognak, s ez az Önök
munkája – hangsúlyozta. – Ez-
zel a csodával Önök ajándékoz-
zák meg azt a társadalmat,
amelyben egyre nagyobb a kö-
zöny és az elzárkózás. Boldo-
gok az irgalmasok, mert õk ir-
galmasságot nyernek. A mi
ügyünk, bár nem mindig lát-
szik így, egy nyertes ügy. Bízza-
nak Önök is ebben! Ne legyünk

(folytatása3.oldalon)
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November 30-án a képvi-
selõ-testület közmeghall-
gatást tartott, ahol elsõ-
ként Sztán István polgár-
mester számolt be az ön-
kormányzat idei tevékeny-
ségérõl.

A képviselõk tizenhárom
soros és néhány soron kívüli
testületi ülésen decemberig 30
rendeletet és 201 határozatot
hoztak;aVárosházaszakirodái
tízezret megközelítõ számú
ügyiratforgalmat bonyolítot-
tak. A 6228 lakosú Aszódon
idén eddig 42 születés és 57
halálozás történt; 18 pár kötött
házasságot, 32 fõ tett állampol-
gársági esküt. A januártól járá-
si hatáskörbe kerülõ Okmány-
iroda a térség 26 ezer lakosá-
nak ügyét intézi, a Gyámhiva-
talhozhéttelepüléstartozik.

Az Adóiroda szeptember 30-
ig mintegy 197,19 millió Ft-os
adóbevételt ért el, így két szá-
zalékkal túlteljesítette a költ-
ségvetési elõirányzatot. A szi-
gorúgazdálkodásésapályázati
lehetõségek kihasználása mel-
lett ez is kellett ahhoz, hogy az
évet 156 milliós mûködési hi-
ánnyal kezdõ önkormányzat fi-
zetési gondok nélkül, közel két-
milliárdos költségvetéssel telje-
síthesse az évet: kötelezõ fela-
datait ellátta, intézményeit fo-
lyamatosanmûködtette,báraz
állam az ezzel járó kiadások
mindössze 43 %-át finanszíroz-
za. A 66,5 milliós, váratlan ki-
adásokra félretett általános és
céltartalék mellett a város idén
nem kényszerült mûködési hi-
tel felvételére, két benyújtott

önhiki-pályázatát még nem bí-
rálták el. A 2007-ben 600 millió
Ft névértéken kibocsátott köt-
vény (a pályázati feltételek szi-
gorodása nyomán 400 milliót
nem használt fel a város) a vál-
ság eredményeként 350 millió-
val növelte Aszód tartozását;
törlesztõrészlete és kamatai az
év eleji hiány felét teszik ki. A
tartozás állami átvállalásáról
jövõrekezdenektárgyalásokat.

A nehezen követhetõ jogsza-
bályi változások, a helyi adóbe-
vételek további elvonása jelen-
tõsen megnehezítik a város jö-
võ évi költségvetésének terve-
zését. Sajnos a LEADER-pá-
lyázaton aszódi civil szerveze-
tek által elnyert közel 70 millió
Fttámogatást finanszírozásiés
jogszabályozási gondok miatt
egyelõre nem tudják hasznosí-
tani, de a polgármester bízik
benne, hogy jövõre erre is mód
lesz.

A polgármester részletesen
ismertette az intézmények
helyzetét. A GAMESZ meg-
szüntetése és feladatainak át-
csoportosítása után a Szakor-
vosi Rendelõintézet mûködte-
tése is új kihívás elé állítja a
várost, hiszen az évek óta tartó
OEP-alulfinanszírozás miatt a
MedCenter Kft. jövõ március
31-ihatállyal felmondtaazüze-
meltetési szerzõdést. Ugyanak-
kor gyarapodik a közmûvelõ-
dés: Aszód átveszi a Petõfi Mu-
zeális Gyûjtemény és Kiállító-
terem mûködtetését a megyé-
tõl, ami a Városi Könyvtárral
és a Mûvelõdési Házzal együtt,
Aszód Városi Kulturális Köz-
pontnévenmûködiktovább.

Január 1-jén 11 településsel
újjáalakul az Aszódi Járás,
emellett Tankerület alakult,
amely a járás állami fenntartá-
sú oktatási intézményeinek
szakmai felügyeletét látja el;
elõbbi a Városházán, utóbbi a
volt GAMESZ-épületben ka-
potthelyet.

Sztán István köszönetét fe-
jezte ki mindazoknak, akik
munkájukkal hozzájárultak
városunk fejlõdéséhez, gyara-
podásához, szépüléséhez. A
képviselõ-testület nevében né-
hányuknak személyesen is ki-
fejezhette elismerését a Virá-
gos Aszódért díjak átadásával.

kategóriában
(Hajnóczyu.4.),

kategó-
riában (Akácfa u.
2.),

kategóriában
(Akácfa u. 4.) ve-

hetteátadíjat.
A hozzászólások sorában el-

sõként , a GA-
MESZ volt vezetõje kért szót,
aki lehetõséget kért arra, hogy
pontosíthassa a novemberi tes-
tületi ülésen a távollétében el-
fogadott beszámolót az intéz-
mény megszüntetésének ta-
pasztalatairól. Ezután jelezte,
hogy a Mély út mentén felhal-
mozott törmelékhalmok bale-
setveszélyt jelentenek. A többi
hozzászóló istöbbnyireaközte-
rületeken tapasztalható gon-
dokról beszélt. Többen kifogá-
solták, hogy erõfeszítéseik elle-
nére sok a hulladék az utak
mentén, hiszen vannak, akik
rendületlenül szemetelnek, a
mások által gondozatlan terü-

Virágos elõkert
KoleszaLászló
virágos balkon és ablak

Péter Lajosné
lakóház elõtti virágos közte-

rület Szamos-
völgyi István

Tóth Zoltánné

letekrõl pedig a szél hordja to-
vább az elszórt mûanyagot és
papírt. Kevés a köztéri hulla-
dékgyûjtõ, ahol pedig van, an-
nakürítésétritkánvégzikel.

A csatornaprojekt kapcsán
többen jelezték, hogy az utak,
járdák helyreállítása kívánni-
valóthagymagaután.Ugyanez
vonatkozik a Békekert Szent
Imre utca feletti részére, ahon-
nan a csapadék talajt mosott
le. A bölcsõde mellett egy, az
autók kerekei alatt csattogó
aknafedél, a Pesti úton és
másutt az éjszaka randalírozó
fiatalok zaja zavarja az ott la-
kók nyugalmát. A közbizton-
ság-érzeten is javítana a Berek
közvilágításának fejlesztése.
Visszatérõ témaacsapadékvíz-
elvezetés hiányossága pl. a Haj-
nóczy u. és a Rákóczi u. talál-
kozásánál illetveaBarossúton,
a közlekedésre is veszélyes, túl
mélyrekerültvíznyelõaVáros-
réti út elején, az SZTK elõtti
parkolási helyzet. Utóbbiak
megoldásáról mindeddig nem
sikerült megegyezni az érintett
közterületeket kezelõ állami
céggel.

A panaszok mellett többen
köszönetüket fejezték ki az ön-
kormányzatésaz intézmények
idei erõfeszítéseiért. Ugyan-
csak köszönet járt a közmeg-
hallgatás helyszínének biztosí-
tásáért a házigazda

nak, aki elmond-
ta: hasonló közösségi progra-
mokra ezután is szívesen bo-
csátja térítésmentesen rendel-
kezésre a Kossuth L. út 28.
számalattirendezvénytermet.

Blau-
bacher László

H.Sz.

Közmeghallgatás
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kicsiny hitûek abban, hogy a
munkánkkal formálni tudjuka
társadalmat.

Az anyagi és törvényi válto-
zások szorításában élve elegen-
dõ erõvel rendelkezünk ehhez,
mondta Simon Attila. S ha jól
tudunk segíteni valakinek – le-
gyen az egy kisgyermek a böl-
csõdében, egy rászoruló család,
magányos idõskorú vagy ifjú
ember, aki valamit vétett és
ezért az életének formálására
van szükség –, ha jól tudjuk
megragadni a segítség lehetõ-
ségét, biztosak lehetünk ab-
ban,hogyezeknekazemberek-
nek az életét, s a magunkét is
jobbátesszük.

A programban
zongorán, pedig
kobzon muzsikált, majd a nívó-
díjakátadásakövetkezett.

1995. szeptember elsejétõl daj-
ka a Városi Óvoda Napsugár
tagintézményében. Ezalatt
számos óvodapedagógus kollé-
gája munkáját segítette, s több
száz kisgyermek nevelésében
vett részt. Munkavégzését –
ami mellett továbbképezte ma-
gát – a pontosság, a következe-
tesség, az igényesség és a meg-
bízhatóságjellemzi;apályakez-
dõkollégákbetanításábanisbi-
zonyította szakmai rátermett-
ségét. Jó kapcsolatot alakított
ki kollégáival, a hagyományos
óvodai adventi vásárra készü-
lõdve kézügyességével támo-
gatja a közösséget; szabadide-
jébenverseketír.

huszonkét éve
az AFI munkatársa. Intézeti
pályafutását gyermekfelügye-
lõként kezdte; javítós pedagó-
gus szülõk gyermekeként nagy
rálátásavanateljesnevelési fo-
lyamatra. Mindig aktív tagja
volt az intézeti közösségnek.
Szervezõkészségét, affinitását
és józan, reális látásmódját
eredményesen alkalmazza a
nehezen kezelhetõ fiatalokkal
folytatott munkában. Szociális
munkás diplomáját és szak-
vizsgáját munka mellett sze-
rezte,azelméletialapokhozna-
gyon sokat adott az intézetben

Puskás Máté
Farkas Gábor

Molnár Jánosné, Erzsike

Raffai Zoltán

szerzett gyakorlata. Éveken át
kiváló nevelõje és egyben meg-
határozó személyisége volt a
zárt csoport kollektívájának,
ennek köszönhetõ, hogy felkér-
ték a részleg vezetésére. Kiváló
pedagógiai érzékkel látja el ve-
zetõi feladatait, soha nem té-
vesztve szem elõl a rábízott nö-
vendékekkel folytatott munka
javító-nevelõnemescélját.

Az év vége közeledtével a kis-
térségi szociális projekt elszá-
molásán is munkálkodó

meglepvehal-
lotta az ünnepségen, hogy har-
madik nívódíjasként õt szólít-
ják, ugyanis elismerését titok-
ban, meglepetésként készítet-

Varga
Jánosné,Marika

ték elõ. Méltatását
bölcsõdevezetõ olvasta

fel. Marika elõször szülésznõ-
ként dolgozott, majd a Gödöllõi
Idegbeteg-gondozó Intézet
munkatársa lett. Több éves
szakmai tapasztalatának meg-
szerzése egyre jobban kimun-
kálta szociális érzékenységét, a
szociális munka iránti elhiva-
tottságát. 1988 márciusától a
Gondozási Központ intéz-
ményvezetõje;egyebekköztne-
véhez fûzõdik a szociális és
gyermekjóléti feladatellátás ki-
építése. Munkája mellett a Bár-
czi Gusztáv Gyógypedagógiai
Fõiskolán,majdazELTEszoci-
ális munkás szakkán szerzett

Kovács Fe-
rencné

diplomát; a szociális szakvizs-
gát 2008-ban a Wesley János
Fõiskolántettele.

2007-tõl az intézmény 11 te-
lepülés szociális feladatait látja
el ill.koordinálja;ez,valaminta
napokban záruló 343 milliós
TÁMOP-pályázatnekiésmun-
katársainak egyaránt új kihí-
vásokat hozott, aminek mindig
a legjobb tudásuk szerint igye-
keztek megfelelni. Mint azt
Kovácsné Erzsike is kiemelte:
ez a díj nem csak Varga János-
né, de valamennyi munkatár-
sának elismerése is – és mint
minden évben, ez most is
mindháromkitüntetettreigaz.

H.Sz.

Szemétszállítás
csütörtökinapokon

Nemrégiben megjelent váro-
sunk honlapján a Zöld Híd Ré-
gió Kft. mellékelt tájékoztatója
a hulladékszállítás rendjének
átalakításáról. A cég a környe-
zetvédelmi elvárásoknak meg-
felelõen erõsíteni szeretné a
szelektív hulladékgyûjtés ará-
nyát.Avegyesháztartásihulla-
dékhetiegyszerigyûjtéseazon-
ban gondokat okozhat a Falu-
járók úti lakótelepen, ahol
eddig hétfõn és csütörtökön is
elszállították a konténerek tar-
talmát. A járatritkítás eredmé-
nyeként a három-négy nap
alatt megtelt kukák mellett
várhatóan szemeteszsák-hal-
mok jelennek meg s válnak a
guberálók és a kóbor kutyák
prédájává.

A Kft. ügyfélszolgálatától
megtudtuk: a házhoz menõ
szelektív gyûjtés bevezetése
mellettakommunálishulladék
elszállításánál megnézik, mû-
ködik-e a heti egyszeri ürítés.
Ha megtelnek az edényzetek,
telefonos jelzés után intézked-
nek az ürítésrõl és átgondolják
a jövõbeni szállítást. A társas-
házaknál a számlázás jelenleg
is heti egyszeri ürítést tartal-
maz. (A lakótelepi konténerek
gyors telítõdéséhez hozzájárul,
hogy még mindig vannak, akik

A Zöld Híd Régió Kft. hulladék-

gyûjtõ zsákjai megvásárolhatók

a Lakótelepi Festék-

Tapétaboltban, Samu Gazda

Mezõgazdasági Boltjában

és a Városháza Mûszaki Irodáján.

máshonnan hordják ide a sze-
metüket.)

polgármester
kérdésünkre elmondta: a Zöld
Híd Régió Kft. igazgatótaná-
csának december 27-i ülésén
felvetiafentiproblémát.

Sztán István

H.Sz.
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ben osztozó, házasodó vagy
gyermeküket megkereszteltet-
ni szándékozó fiatalokat, a ma-
gányésabetegségekmiatt lelki
terheket hordozó idõseket. De
az ajtó nem csak hívogat, ha-
nem a missziói parancs jegyé-
ben a kilépésre, az evangélium,
az örömhír szertehordozására
és terjesztésére is ösztönzi a
keresztényeket. Ugyanakkor a
püspök hangsúlyozta: a temp-
lom – még ha a 285 évesen
ismét megújult aszódiról is van
szó – önmagában nem ér sem-
mit, ha a templomlátogatása-
ink nem járnak együtt az el-
esettek, segítségre szorulók
iránti szolidaritással. A temp-
lom felé áradó szeretet csak ak-
kor lehet hiteles, ha ez együtt
jár a megbélyegzett, a fájdal-
makat hordozó emberek iránti
szeretettel.

Az istentisztelet keretében
tartottünnepidíszközgyûlésen

az aszódi evan-
gélikus gyülekezet lelkésze fel-
idézte: az egyházközség presbi-
tériuma négy éve döntött a

Lõrincz Csaba,

hosszában megrepedt boltoza-
tú templom felújításáról. A ter-
vek elkészülte után hosszas
egyeztetéseket folytattak a
Mûemlékvédelmi Hivatallal,
majd–elegendõ forráshíján–a
tervekkétévrefiókbakerültek.
2011-ben a Magyarországi
Evangélikus Egyháztól 31 mil-
lió Ft támogatást kaptak; az
Emberi Erõforrások Miniszté-
riuma 8 millió, az Észak-Pest
Megyei Egyházmegye 2 millió
Ft-tal járult hozzá a költségek-
hez, az Evangélikus Egyház
Petõfi Gimnáziuma pedig 1,3
millió Ft-ot adományozott az
ablakok cseréjére. A hívek ado-
mányaiból9millióFtgyûltösz-
sze; a gyülekezet a belsõ kárta-

dég, köztük a helsinki és az
obernburgi testvérgyülekeze-
tek képviselõi köszöntötték az
aszódi hittestvéreket, és aján-
dékokkal kedveskedtek ven-
déglátóiknak. Az Aszód egyik
jelképének számító evangéli-
kus templom méltó díszkivilá-
gításának elkészítéséhez

polgármester felajánlot-
taazönkormányzatsegítségét.

Az ünnepi alkalom az evan-
gélikus gimnáziumban folyta-
tódott,ahol restau-
rátor bemutatta a templom ré-
gi óraszerkezetét. A 400 ezer
Ft-ból felújított, ismét mûkö-
dõképes óramechanika a kö-
zépiskola emeleti folyosóján te-
kinthetõmeg.

Sztán
István

ZsákÁrpád

H.Sz.

lanításból származó tartalék-
ból5millióFt-othasználtfel.

A munkára négy cég adott be
árajánlatot, közülük az Ép-
komplexKft.nyerteelamegbí-
zást 56 millió Ft-os ajánlatával.
A szakemberek idén április 26-
án kezdték meg a felújítást: le-
cseréltéka toronysisakot,újra-
vakolták és festették a temp-
lomtornyot, amibe új óraszer-
kezetkerült.Atemplomtérésa
sekrestye fölé új héjazatot és
tetõzetet építettek, restaurál-
táka bejárat körüliköveket,ki-
cseréltékazelektromoshálóza-
tot és az ablakokat, a templom
falalélegzõvakolatotkapott.

A megújult templom püspö-
ki megáldása után számos ven-

A köszönetet
címû ver-

sének pár sorával szeretném
kezdeni:

Elsõsorban köszönetet mon-
dunk polgármes-
ter úrnak minden téren nyúj-

Dsida Jenõ:
Psalmus hungaricus

Sztán István

„Elindulok,mintegykor CsomaSándor,
hogy felkutassakminden magyart.
Székelyek,ottabércekszikla-mellén,
üljetekmellém!
MagyarokottaTiszapartján,
magyarokottaDunapartján,
magyarokotta tóthegyekközt
sabácskai szõlõhegyekközt,
üljetekmellém.
MagyarokAfrikában, Ázsiában,
Párisban, vagy Amerikában,
üljetekmellém!”

tott segítségéért. Továbbá
mindazoknak, akik támogatói
jegy vásárlásával segítették az
Erdélyi Bál létrejöttét, vala-
mintköszönjükaFiúnevelõ In-
tézet vezetõségének, hogy ren-
delkezésünkre bocsátotta a
dísztermet; a Breda zenekar, az
Ifjú kamarazenekar,

és a Muharay Tánc-
együttes Ifjúsági Kamaracso-
portjának elõadásait, melyek
emelték az est színvonalát.
Köszönjük a GPS zenekarnak
a tánchoz biztosított muzsikát!
És végül, de nem utolsósorban
mindazoknak, akik tombola-
tárgyakatajánlottakfel.

Juhász
Edit, Kakucs Katalin, Leitli
Ferenc

Aszervezõk

Köszönet az Erdélyi Bálon

nyújtott támogatásért!

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik szeretett
halottunk,

temetésére eljöttek, sírjára vi-
rágot hoztak és gyászunkban
osztoztak.

Bartók Sándor

Agyászolócsalád

A Pannónia Nõi Borrend
Egyesület gyûjtést szervez a
2012. március 10-i tûzvészben
hatalmas károkat szenvedett
Krasznahorka vára felújításá-
nak támogatása céljából. Min-
den jóérzésû ember támoga-
tását szívesen fogadjuk, akinek
lehetõségeeztmegengedi.

Nyitottunk egy bankszám-
lát, amelyre átutalással, vagy a
Raiffeisen Bank Zrt. bankfiók-
jaiban készpénz befizetésével
lehetatámogatásteljuttatni.

A mobilszolgáltatók révén
adományvonal,

amely bármely mobilszámról

Pannónia Nõi Borrend Krasznahorka
adomány számla:

12001008-00115061-00300003

mûködik egy

Adománygyûjtés
Krasznahorka vára felújítására

hívható. Minden hívás 250 Ft-
ot jelent.A olda-
lon a Pannónia Nõi Borrend
alatt megtalálja az 59-es szá-
mot (a 13600 hívása után ezt a
számotkellbeütnia telefonba);
itt láthatóahívásokszámais!

www.adhatvonal.hu

PannóniaNõiBorrendKözhasznúEgyesület



G
ALGA
COOP

ZRT.

G
ALGA
COOP

ZRT.

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

Ízelítõ akcióinkból:

December 17-tõl 31-ig:

December 21-tõl 24-ig:

December 21-tõl 23-ig:

Iskon napraforgó étolaj 1l PACO kókuszreszelék 100 g
Marco Polo B hosszúszemû rizs 1 kg Palini csemege szalonna füstölt
RAMA margarin kocka 250 g Palini juhbeles virsli vcs.
Szatmári Finomliszt BL-55 1 kg Törley Pezsgõ Charmant Doux 0,75 l
Party tortabevonó tej 90 g Palini Párizsi
Tortellino házias nokedli 500 g Trappista sajt lédig
COOP teavaj 100 g Pick virsli tartós bélben zacskós
Csabai lángolt kolbász vg. COOP cola ízû széns. üd. 2,5 l
Danone könnyû és finom 125g Kozel sör dobozos 0,5 l
Eh. pulykaszárny Mirinda narancs szénsavas üdítõ
Farmer UHT tej 1,5% 1 l Pepsi cola szénsavas üdítõ
Hajdúsági Mascarpone 250 g Áldomás édes vörösbor ostoros 0,75 l
Jégtrade kocsonyahús COOP halfilé natúr gyf. 1 kg
Magyar tejföl 12% 330g D.E. Karaván vákum õrölt 250 g
MIZO túró 500 g D.E. Paloma kávé vákum õrölt 225g
Kométa Bécsi virsli Dr. Oetker vanillincukor 3+1 40 g
ÁSZ kocsonya 350 g Dosia mosópor active, color 340 g
ÁSZ franciasaláta 200 g Persil Duo Caps Color 15 mosás 15 db

Sertés tarja csontos Sertés karaj csont nélkül

Banán Narancs Ananász

439,-Ft 99,-Ft

199,-Ft 1.199,-Ft

199,-Ft 1.299,-Ft

129,-Ft 799,-Ft

199,-Ft 599,-Ft

399,-Ft 1.299,-Ft

199,-Ft 1.199,-Ft

1.999,-Ft 199,-Ft

59,-Ft 179,-Ft

549,-Ft 359,-Ft

159,-Ft 359,-Ft

499,-Ft 359,-Ft

899,-Ft 1.249,-Ft

129,-Ft 499,-Ft

429,-Ft 399,-Ft

1.399,-Ft 109,-Ft

399,-Ft 199,-Ft

299,-Ft 1.299,-Ft

1199,-Ft/kg 1449,-Ft

349,-Ft/kg 299,-Ft/kg 349,-Ft/db

/kg

/kg

/kg

/kg

/kg

/kg

/kg

/kg

(több íz)

2l+0,5l

2l+0,5l

konyhak. gyf. 1500g

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog új esztendõt kívánunk

minden Kedves Vásárlónknak!
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Kellemes
karácsonyt
és békés,
boldog új évet
kívánunk!

Egész évben olcsó ár, nagy választék!

¯

¯

¯

¯

¯

¯

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

A megyei II. osztály Észa-
ki Csoportjában küzdõ
Aszódi Futball Club felnõtt
csapata 28 ponttal az 5. he-
lyen zárta az õszi idényt. A
felnõtt csapat mérlege biz-
tató: nyolc gyõzelem mel-
lett négy döntetlen és há-
rom vereség, gólaránya
43:23. Sajnos az U19-es csa-
pat a 16. helyen áll három
ponttal, egy gyõzelemmel,
13:72-esgólaránnyal.

A kartali Kastélykert étte-
remben tartott évzáró banket-
ten elnök-edzõ a
felnõtt csapat õszi szereplését
értékelve kiemelte: a csapatot
egyetlen piros lappal sem súj-
tották a bírók, öt mérkõzésen
sárga lapot sem kaptak a játé-
kosok; ezzel az Aszód FC el-
nyerte a csoport fair-play díját.
Az õszi mérkõzéseken rúgott
43 gólon 11 játékos osztozik. A
házi góllövõlista élén a nyáron

Dobes Attila

igazolt, éppen születésnapját
ünneplõ áll 8
találattal, õt követi
6,mígDobesRaymond5góllal.

Dobes Attila hangsúlyozta,
hogy néhány éve az aszódi
sporttelep öltözõiben még me-
leg víz és fûtés sem volt,
de mára az egyesület helyzetét
sikerült stabilizálni, amiért kö-
szönetet mondott a város veze-
tésének. Az Aszód FC fejlõdé-
sét bizonyítja, hogy különbözõ
korosztályú csapataiban jelen-
leg176igazoltsportolóedz.

polgármester
arról biztosította a jelenlévõ-
ket, hogy a város önkormány-
zata lehetõségeihez mérten ez-
után is támogatni kívánja az
aszódi labdarúgást. Megkö-
szönte a klub vezetésének és
labdarúgóinak áldozatos és
sportszerû munkáját, amivel
öregbítették Aszód jó hírét.

alpolgármester,
a klub alelnöke az edzõk és a

Nagy Krisztián
Tóth László

Sztán István

Kovács Tamás

mindig

játékosok mellett a sportolók
hozzátartozóinak is köszönetét
fejezte ki, hiszen türelemmel
viselték a klub sikereiért fára-
dozó szeretteik távollétét. Kie-
melte, hogy a klub vezetõsége
teljesítette az õszi szezonra vál-
laltakat.

ismertette, hogy
az honlapon meg-
hirdetett„Legjobbjátékos2012
õsz” elnevezésû játék nyertese

lett, aki a szava-
zatok közel felét szerezte meg;
nyereménye egy labdarúgót
ábrázoló kupa. Végezetül

, a felnõtt csa-
pat kapitánya valamennyiük
köszönetét fejezte ki a vezetõ-
ségnek,aklubtámogatóinakés
a szurkolóknak, hogy egész év-
ben az Aszód FC mellett álltak,
majd ígéretet tett arra, hogy a
csapat a szezon végén dobogós
helyenvégez.

Kovács Erik
aszodfc.hu

Braun Tamás

Domján Norbert

(awww.aszodfc.hunyomán)

Éremesélyes a felnõtt csapat
Évadzárón értékelték az Aszód FC õszi teljesítményét

WadokarateOB
Idén is Kókán rendezték a

Magyarországi Wado-ryu
Karate Szövetség országos baj-
nokságát, amire 130 versenyzõ
170 nevezése érkezett. A lebo-
nyolítást és a logisztikai sze-
mélyzetet a szervezésben jár-
tas galgamenti klub biztosítot-
ta. A fõbírói tisztséget

(9. dan) nagymes-
terláttael.

Shiba-
mori Kando

AGalgamentiWado–ryu
KarateKluberedményei:
Aranyérem:

Ezüstérem:

Bronzérem:

Helyezettek:

Kis Kornél
Varga Júlia

Hajdu Eszter
Schwartz Benedek Láng
Veronika
Hajdú Dániel Schwartz
Benedek Kis Kornél

Hajdu Nóra Gregus
László Tóth Balázs

Hajdú Máté/ Fekete
Balázs VargaTamás

Nagy József,
Gregus Alexandra, Fási Víta,
Bocsi Richárd, Seres Adrián,
Stefán Kristóf, Hajdú Bálint,
Pupos Csaba.

/kata,
/kata, kumite.

/kata,
/kumite,

/kata.
/kata,

/kata, /kumi-
te, /kata,

/kumite, /ku-
mite, kumite,

/kumite, /ka-
ta.

A galgamenti klub
a 4. helyen végzett az országos
eredménytáblázaton.

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 itt a tél. Gondoljon idõben az ünnepekre! Vegye igénybe akciós hitelajánlatainkat!

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

THM: 300.000,-Ft hitelösszegre, 36 hó lejárati idõre, havi egyenletes
törlesztéssel . Nem akciós THM:24,65% 28,61%

7ASZÓDI TÜKÖR

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

THM: 500.000,-Ft hitelösszegre, 36 hó lejárati idõre, havi egyenletes törlesztéssel
Nem akciós THM:

25,14%.
27,64%

A fenti hitelekrõl és egyéb hitellehetõségekrõl kérjük, érdeklõdjön kirendeltségeinkben, illetve honlapunkon: www.turaitakarek.hu

2012. DECEMBER2012. DECEMBER

BÚÉK!BÚÉK!
Gyógyszertári ügyeletGyógyszertári ügyelet

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

páratlanhétvégén
(december22-23.,

december31., január1.,
5-6.,19-20.)

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

pároshétvégén
(december15-16.,24-26.,

29-30., január12-13.)
aSzentIstvánPatikában

(

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 ÜgyeletÁllatorvosi ügyelet
December 22-23.:

December 24-25-26.:

Dr. Dobos László
Tura, Thököly út 35.
Tel.: 06-20-925-3824

Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u.207.
Tel.: 06-20-956-6529

Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.

Tel.: 06-30-275-4718

December 29-30.:

December 31-január 1.:

Január 5-6.:

Január 12-13.:

Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.

Tel.: 06-30-400-9819

Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1.

Tel.: 06-30-449-6319

Dr. Fodor Sándor
Aszód, Kondoros tér 46.

Tel.: 06-20-446-0938

Automata mosógépek,
mosogató- és szárítógépek,

mikrók, hûtõk és fagyasztók
javítása garanciával, alapáron!

HÉTVÉGÉN ÉS ESTE IS DOLGOZUNK

TEL.: +36 30 522 1258
Garázs eladó a lakótelepi alsó
garázssoron. Ár: 150.000 Ft.
Tel.:06203532516



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 12/2012

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

Hídi Szilveszter

Vértes Gábor

E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu, rhplusz@gmail.com

–

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

teljes
terjedelmében letölthetõ PDF formátumban

.................................................................
n

év

.................................................................
lakcím

AzAszódVárosértAlapítvány, AszódVárosBarátiKöre, AszódVáros
Önkormányzata, az ÉpkomplexKft. és többmás támogató cégésmagánszemély

elsõ 500 vendégünk ajándék pohárból koccinthat barátaival, ismerõseivel.

Búcsúztassuk az Óévet és köszöntsük az Újévet együtt!

nevébentisztelettelmeghívjukévvárjukazóévbúcsúztató-újévköszöntõ
rendezvényünkre:

A G.P. S. együttes koncertje Tombola Himnusz
Tûzijáték zene

Az

Aszód, Szabadság tér, 2012. december 31-én 21:30 órától

Program:

m m m

m m

21:30 23:30 24:00
00:02 01:00 óráig

Boldog karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Sztán IstvánA szervezõk nevében tisztelettel: polgármester

Tisztelt Aszódi Polgárok!

8 ASZÓDI TÜKÖR

VALAMENNYI
OLVASÓNKNAK

BOLDOG
KARÁCSONYT
ÉS SIKEREKBEN

GAZDAG
ÚJ ESZTENDÕT
KÍVÁNUNK!

VALAMENNYI
OLVASÓNKNAK

BOLDOG
KARÁCSONYT
ÉS SIKEREKBEN

GAZDAG
ÚJ ESZTENDÕT
KÍVÁNUNK!

A hagyományos aszódi adventi koncertek sorában
tizenharmadik alkalommal csendült fel a Csengey Gusz-
táv Általános Iskola Gyermekkórusának éneke. Az evan-
gélikus templomban tartott hangversenyen

karnagy vezényelte a kórust; közremûködött
a Magyar Állami Operaház magánénekese,

városunk Díszpolgára, orgonamûvész és
, a Podmaniczky Alapfokú Mûvé-

szetoktatásiIntézményhegedûtanára.

Énok-Nagy
Levente
Mukk József,

Tóth Rita
Nagyné Kánya Andrea

HídiSzilveszterfelvétele

Advent idején...

Következõ
lapzárta:
január 11.

megjelenés:
január 18.

Következõ
lapzárta:
január 11.

megjelenés:
január 18.

Programajánló
december 20. Karácsonyi vásár, mûsor Csengey G. Ált. Isk.
december 20. Karácsonyi ünnepség Városi Nyugdíjas Klub
december 21. 8.00-12.00 Mézeskalácssütés, betlehemezés Csengey isk.
december 21. 16.00 Karácsonyi kézmûves fogl. Gyermekkönyvtár
december 22. 16.00 A Podm. AMI karácsonyi koncertje Ev. Gimn.
december 31. 21.30- Óévzáró/Újévköszöntõ Szabadság tér

Helyesbítés
Novemberi számunkban

tévesen jelent meg a Petõfi Sza-
valóverseny egyik díjazottjá-
nak neve. A zsûri különdíját

a Petõfi Sándor
Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium tanulója vehette
át.

Ahibáértelnézéstkérünk.

Hajdu Beatrix,

Köszönet a segítségért
A Csengey Gusztáv Általános Iskola Rákóczi úti tagiskolájá-

nak nevelõi ezúton is köszönetet mondanak
vállalkozóknak, akik megszüntették a mosdók-

bankeletkezettcsõtörést.

Karácsondi Mihály

és Kovács Zoltán

Megjelent
elsõ könyve ÁLOMUTAZÁS
címmel. Az aszódi szerzõ
kötetemegrendelhetõa

honlapon.

Lajtos Magdolna

www.united-pc.eu

Megjelent
elsõ könyve ÁLOMUTAZÁS
címmel. Az aszódi szerzõ
kötetemegrendelhetõa

honlapon.

Lajtos Magdolna

www.united-pc.eu

Helyesbítés
Novemberi számunkban

tévesen jelent meg a Petõfi Sza-
valóverseny egyik díjazottjá-
nak neve. A zsûri különdíját

a Petõfi Sándor
Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium tanulója vehette
át.

Ahibáértelnézéstkérünk.

Hajdu Beatrix,


