XXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM

ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

2012. OKTÓBER

Két évtized eredményei Harminchárommilliós támogatás
Aszódi küldöttség járt Obernburgban

Projektnyitót tartott az ASZE
Szeptember 12-én tartották az „Egészségtudatosságot,
egészséges életmód kialakítását fejlesztõ szabadidõs tevékenységek az Aszódi Szabadidõsport szervezésében”
címû, TÁMOP 3.2.11/10-1/KMR-2010-0073 kódszámú pályázati projekt nyitórendezvényét. A 2003-ban alakult
civil szervezet 33.1 millió Ft-ot nyert el a pályázatába foglalt célok megvalósítására, amiben négy aszódi mellett
egy galgahévízi nevelési-oktatási intézmény is közremûködik.

Szeptember végén két autóbusznyi küldöttség utazott
németországi testvérvárosunkba, ahol ünnepélyes keretek közt emlékeztek meg a két település között létrejött
együttmûködési megállapodás alárásának huszadik évfordulójáról. Az alábbiakban képes beszámolót olvashatnak a számos élményt hozó utazásról.
Szinte hihetetlen, de húsz lejthetetlen élménynek, ameéves az aszódi-obernburgi test- lyet ez a néhány nap nyújtott.
vérvárosi kapcsolat. Abban a
(folytatás a 6. oldalon)
szerencsés helyzetben vagyok,
hogy kezdetektõl részese lehettem e kapcsolat kibontakozásának. 1992-ben az elsõ magyar delegációval utazhattunk
ki férjemmel együtt Obernburgba, ahol a küldöttség minden tagja családoknál került
elhelyezésre. Akkor ismerkedtünk meg a minket fogadó végtelenül szimpatikus házaspárral, akikkel azóta is tartjuk a
kapcsolatot.
Több alkalommal voltak nálunk is – nemcsak hivatalosan,
hanem baráti látogatóban is.
Így õk jelezték májusban, hogy
szeptember végén aszódi küldöttség kiutazása várható az
évforduló alkalmából, és nagyon örülnének, ha újból találkozhatnánk. Így váltunk részesévé annak a csodálatos és fe-

A 2013. augusztus 31-én záruló projektben a Városi Óvoda, a Csengey Gusztáv Általános Iskola, az Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziuma, Szakképzõ Iskolája és Kollégiuma
(EGA), valamint a nyitórendezvénynek otthont adó Petõfi
Sándor Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollégium
(PSG) mellett a galgahévízi
Csemetekert Napköziotthonos

Óvoda vesz részt; a feladatok
végrehajtásában összesen harminckét pedagógus vállalt szerepet.
A nyitórendezvényen részt
vett Sztán István aszódi és
Vanó András galgahévízi polgármester. Sztán István abbéli
örömét fejezte ki, hogy Aszód –
a Városi Könyvtár és Domony
sikeres pályázati együttmûkö(folytatás a 2. oldalon)
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Ideiglenesen a Városházán mûködik a járási hivatal
A Városházán lapunk megjelenésével egy idõben írják
alá a január elsején induló járási hivatalra vonatkozó
együttmûködési megállapodást. Az okiratot az érintett
települések polgármestereinek és jegyzõinek jelenlétében Dr. Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott,
a járási hivatalnak helyet adó önkormányzat képviseletében pedig Sztán István polgármester látja el kézjegyével.
Az Aszódi Járási Hivatal 43
fõvel kezdi meg mûködését – a
korábban közöltekkel ellentétben nem a GAMESZ volt épületében, hanem a Városháza
földszinti helyiségeinek nagy
részében. A városházi munka-

helyek átszervezése után a járási hivatal mûködéséhez
szükséges tárgyi feltételeket
egyéb források híján a járás települései biztosítják. Turán az
ottani okmányiroda az aszódi
járási hivatal kirendeltsége-

ként mûködik tovább, Bagon
pedig ügysegédszolgálatot hoznak létre; ezek költségeit várhatóan az érintett két település
állja. A tervek szerint késõbb
megalakul a járási bíróság és a
földhivatal is, ehhez azonban a
volt GAMESZ épületénél nagyobb ingatlanra lesz szükség.
Sztán István polgármestertõl
megtudtuk: a Pest Megyei
Kormányhivatal erre a célra a
jelenleg állami tulajdonban lévõ volt Nõtlen Tiszti Szálló
épületének tulajdonjogát szeretné megszerezni.

Harminchárommilliós támogatást nyert az ASZE
(folytatás az 1. oldalról)

dését követõen, ezúttal Galgahévízzel együtt – ismét tanúbizonyságot tett a civil szervezetek és az intézmények példaértékû összefogásáról. A tartalmas pályázat jelentõs anyagi
támogatást eredményezett,
amit az érintett települések saját forrásból nem tudtak volna
elõteremteni.
Nyíry Zsolt, az ASZE elnöke
elmondta: a 2010-ben kiírt
TÁMOP-pályázatra 43,9 millió
Ft összegû projekttervet nyújtottak be. A Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség a hiánypótlást követõen õsszel befogadta a dokumentációt, de a sok pályázat
következtében kialakult forráshiány miatt nem tudta támogatni az aszódiak elképzeléseit. Idén februárban kedvezõ
fordulat történt: a kiíró arról

értesítette az Aszódi Szabadidõsport Egyesületet, hogy az
eredetileg igényelt összeg háromnegyedét biztosítani tudja,
így a pályázat megvalósítása
elõl elhárultak az akadályok. A
tervezettnél kevesebb forrás
miatt csökkenteniük kellett a
pályázat tartalmi részét, amit
elsõsorban az eszközbeszerzésre betervezett keretösszeg szûkítésével oldottak meg.
A tavaszi-nyári elõkészítõ
munka után egy-egy, a Gödöllõi-dombságban ill. a Börzsönyben tartott túrával megkezdõdött az egy éves program megvalósítása. A két résztvevõ óvodában a kicsik játékos és gyógy-

testnevelés foglalkozásokon és
úszásoktatáson vehetnek
részt, emellett a galgahévíziek
a túraszakkör keretében két
témanapot tartanak. A Csengey iskolában a természetjáróés az úszás szakkör, a körzeti
sportversenyekre való felkészülés ill. részvétel mellett focitábor szervezését is vállalták.
Az EGA diákjai túra, úszás, kézilabda, aerobic és íjász szakkörön és sporttáborban tehetnek
egészségük megõrzéséért, míg
a PSG tanulói a vízi-, röplabda,
foci, úszás szakkör mellett kajak-, kerékpár- illetve két természetjáró táborozáson vehetnek részt.
H. Sz.

2012. OKTÓBER

Az aszódi járás létrejöttével a
törvény szerint január elsejétõl
jogutód nélkül megszûnik az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása,
de elképzelhetõ, hogy ez év végéig végrehajtási utasítás születik egy féléves átmeneti idõszakról. A tizenegy település
szakmai munkáját koordináló
Kistérségi Gondozási Központ
jogi személyiségû társulássá
alakul át; jelenleg is tárgyalások folynak a Pedagógiai Szakszolgálat további sorsáról. Január elsejétõl csak jogi személyiségû társulások jöhetnek létre, emiatt a csatorna- és víziközmû társuláshoz hasonlóan
várhatóan a többi, térségi feladatokat ellátó intézmény – így
a Védõnõi Szolgálat, a több
település betegeit ellátó fogászati rendelõ is társulási formában mûködik tovább.
A Szakorvosi Rendelõintézet
jövõje a járáshoz kapcsolódó
törvényi változásokon kívül
amiatt is kérdéses, mert a MedCenter Kft. október 1-jei hatállyal, fél éves felmondási idõvel felmondta a mûködtetési
megállapodást. Sztán István
elmondta: a parlament még
idén megalkotja a járóbetegrendelést szabályozó törvényt;
az aszódi képviselõ-testület ezután, a finanszírozási lehetõségek ismeretében dönt az intézmény további, állami vagy önkormányzati mûködtetésének
formájáról.
H. Sz.
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Közbiztonsági konzultációs fórum Aszódon Szûrõnap
Szeptember 19-én közbiztonsági konzultációs fórumot
tartottak a Városházán. A rendezvényen a térség több
polgármestere mellett rendõr és polgárõr vezetõk, oktatási intézmények igazgatói és kisebbségi szervezetek
képviselõi is részt vettek.
A fórum témája a másfél héttel korábbi turai rendõrverés
kapcsán a közbiztonság helyzete és javítása volt – a sors fintora, hogy a tervezettnél rövidebb találkozóra a gödöllõi
rendõrkapitány egy késelést elkövetõ beosztottja kézre kerítésének koordinálása miatt
nem tudott eljönni, a jelenlévõ
rendõrök pedig a megbeszélés
után csatlakoztak a kereséshez. (És ekkor még nem tudhattak a következõ hétfõn a
Kisbagi Csárda mellett elkövetett rablógyilkosságról, amelynek elkövetõje szerencsére hamarosan lakat alá került.)

ra, a szokatlan eseményekre,
idegenek érkezésére (a Galgamentén a bûncselekmények
jelentõs részét átutazó bûnözõk
követik el). Különösen nagy
odafigyelést igényel az ifjúság,
ugyanis az elkövetõk egyre nagyobb százaléka közülük kerül
ki. A drogügyek számának alakulása is aggodalomra ad okot,
hiszen egy kábítószerekkel
kapcsolatba kerülõ fiatal bûncselekmények sorozatába keveredhet (hírek szerint a fent
említett rablógyilkosság 20
éves gyanúsítottja is kapcsolatba került a droggal, és az emiatt felhalmozódott adósságait
próbálta autólopásokkal kieA résztvevõk egyetértettek gyenlíteni, ami végül emberabban, hogy a rendõrök és a öléshez vezetett).
polgárõrök együttmûködése
mellett a lakosság körében az
Többen felvetették a fiataleddiginél nagyobb összefogásra korúak büntethetõségének szivan szükség az együttélés sza- gorítását – enélkül pl. az iskolábályait semmibe vevõ szemé- ban lopáson ért tanuló legközelyek megfékezésére. Fontos, lebb is megkísérli azt, míg az õt
hogy odafigyeljünk szomszé- tetten érõ pedagógusok tekindainkra és vagyontárgyai(n)k- télye és hitelessége a többi kis-

Kistérségi Idõsek Világnapja

A Kistérségi Gondozási Központ szervezésében lapzártánk
után, október 13-án tartották a Kistérségi Idõsek Világnapját,
amelyre tizenegy településrõl 516 nyugdíjas vendég érkezett. A
Csengey iskola sportcsarnokában lezajlott zenés rendezvényen
Sztán István polgármester, a Kistérségi Társulás elnöke köszöntötte a szépkorúakat; az eseményen több településvezetõ mellett
Tóth Gábor országgyûlési képviselõ is megjelent.

diák elõtt is csorbát szenved.
Fontos a megelõzés, a pozitív
példa mutatása, ami a büntetéssel ellentétben nem függ bonyolult és idõigényes törvénymódosítási ügymenetektõl.
*
A közbiztonság növelését segítheti a térségi kamerarendszer kiépítése, ami Aszódon
több önkormányzati ciklusban
felvetõdött már, de mindeddig
nem jutott el a megvalósításig.
Sztán István polgármester elmondta: ennek lehetõségét
most is megvizsgálják, ami az
utcai bûncselekmények visszaszorítása mellett a szabálysértések elkövetõinek felderítésében is segíthet. Erre az augusztus 20-án felavatott Szent István Park helyzetét említette: a
tér teljes területén táblákkal
tiltották a kutyasétáltatást, az
emlékparkban kiépített járdákon pedig a kerékpározást. A
kihelyezett tíz tiltó tábla közül
nyolcat elloptak, míg a színpad
elõtti területen sokfelé kutyapiszokba léphetnek az arra járók ill. az ott játszó gyerekek,
mert a kutyájukat sétáltató
gazdik nem szedik össze a kutyaürüléket.
H. Sz.

Hírek röviden
Október közepén megkezdõdött a térségi csatornaprojekt
próbaüzeme; az érintett lakosok e hónap második felében
kapnak értesítést a rácsatlakozás módjáról. Megkezdõdik a
járdák, utak helyreállítása,
amelyek állapotával sokan joggal voltak elégedetlenek.
*
A képviselõ-testület formai
okok miatt visszavonta a Csengey iskola önkormányzati mûködtetését rögzítõ döntését.
Ennek oka, hogy a háromezer
fõnél népesebb településeknek
csak akkor kell nyilatkozniuk,
ha nem tudják fenntartani az
iskolájukat. Városunk továbbra sem adja állami kezelésbe a
Csengey iskolát.
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ahatvaniAlbert
SchweitzerKórházban
2012. október 27-én,
szombaton 9-13 óráig
Helyszín:
Albert Schweitzer Kórház
Rendelõintézete
Hatvan, Balassi B. u. 16.
A szûrõnap fókuszában
a daganatok megelõzése,
szûrése áll.

Vizsgálatok:
Szájüregi rák szûrése
(Dr. Guth Ilona)
Nõgyógyászati rákszûrés
(Dr. Zámbó László)
Anyajegy szûrés
(Dr. Dóka Andrea)
Prosztata szûrõ vizsgálat
(Dr. Takács Sándor)
Emlõszûrés
(Laczik Rudolfné)
Szemészeti szûrés
(Dr. Bernáth Éva)
Csontsûrûség mérés
(Dr. Petróczy Ildikó)
Hallásvizsgálat
(Koósné Tóth Erika)
Depressziós teszt
(Õsziné Kocsis Katalin)
Vércukorszint,
vérkoleszterinszint,
vérnyomás, testzsír ,
testmagasság mérése,
testtömegindex számítás
(BMI), táplálkozási
tanácsadás, szénmonoxid
mérés, dohányzás
leszoktatási tanácsadás
A szûrõnapon lehetõség
lesz véradásra is
9-12 óráig.
Szeretettel várjuk
az érdeklõdõ lakosságot!
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Fizetési felhívás adótartozás rendezésére
Tisztelt Adózók!
Aszód Város Önkormányzat
Adóhatósága felhívja a Tisztelt
Adózók figyelmét, hogy a lejárt
esedékességû tartozásokat
szíveskedjenek mielõbb rendezni! Az önkéntes fizetés
elmaradása esetén az adózás
rendjérõl szóló 2003. évi XCII.
törvény (továbbiakban: Art.) 150.
§ (3) bekezdése alapján adóhatóságunknak kötelessége a fennálló tartozás végrehajtása
iránt haladéktalanul intézkedni. Az esedékes tartozás végrehajtó, így az eljáró adóhatóság
további értesítés nélkül jogosult
végrehajtási eljárást indítani.
Felhívom a figyelmet, hogy a
végrehajtási eljárást mind Aszód
Város Önkormányzati Adóhatósága, mind a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, mind a körzetileg illetékes bírósági végrehajtó is lefolytathatja.
Az Art. 150.§ (1) bekezdése szerint az adóhatóság az adótartozás megfizetésére az adózót, az
Art. 35.§ (2) bekezdése szerint az
adó megfizetésére kötelezett személyt (a továbbiakban együtt:
adós) felhívhatja, eredménytelen
felhívás esetén a végrehajtást
megindítja.
A végrehajtási eljárás a
végrehajtási cselekmény
foganatosításával indul.
Az önkormányzati adóhatóság
tartozás esetén végrehajtás alá
vonhatja az adós bankszámláját,
munkabérét, harmadik személylyel szemben fennálló követelését, ingatlanát, lefoglalhatja ingóságait, különösen – az adós
távollétében, nyilvántartás alapján – gépjármûvét. A végrehajtási cselekmények során az adóhatóságnak a leginkább megtérülõ végrehajtási intézkedéseket kell foganatosítania.
Egyidejûleg több végrehajtási
cselekmény is folytatható.
Az Art. 155.§(1) bekezdése
alapján ingatlan végrehajtásának akkor van helye, ha az adótartozás együtt az 500.000 forintot meghaladja, illetve ennél
kisebb összeg esetén, ha a tartozás a végrehajtás alá vont
ingatlan értékével arányban áll.
Ugyanezen jogszabályhely (4)
bekezdése alapján, ha az
ingatlan végrehajtásának az

elõbb említett bekezdés alapján
nincs helye, az adóhatóságot
az adótartozás erejéig az
adózó ingatlanán jelzálogjog
illeti meg. Az adóhatóság, illetõleg az adóhatóság megbízásából eljáró bírósági végrehajtó a
jelzálogjog bejegyzése végett
megkeresi az ingatlanügyi hatóságot, amely a jelzálogjogot soron
kívül bejegyzi az ingatlan-nyilvántartásba. A jelzálogjog-bejegyzés érdekében tett intézkedés ellen benyújtott végrehajtási
kifogásnak a megkeresés alapján
teendõ ingatlanügyi hatósági
intézkedésre halasztó hatálya
nincs.
A végrehajtásnak további
költségvonzatai lehetnek:
Az illetékekrõl szóló 1990. évi
XCIII. Törvény módosításáról,
valamint a hiteles tulajdonilapmásolat igazgatási szolgáltatási
díjáról szóló 1996. évi LXXXV.
Törvény (továbbiakban: Díjtörvény) 32/A. § (1) bekezdése szerint az elsõfokú ingatlan-nyilvántartási eljárásért (pl. jelzálogjog törlése, végrehajtási jog bejegyzése vagy törlése) – ha e törvény másként nem rendelkezik –
a változással érintett ingatlanonként 6.600 Ft forint összegû
díjat kell fizetni.A Díjtörvény
32/A. § (2) bekezdése értelmében
a jelzálogjog bejegyzése, valamint – ide nem értve a jelzálogjog törlését – a bejegyzés módosítása iránti eljárás díja változással érintett ingatlanonként 12.600 forint.
Az Art 163. § (1) bekezdése kimondja, hogy a végrehajtással
kapcsolatban felmerült költség, így különösen az alkalmazott becsüs díjazása, a szállítási,
tárolási, értékesítési és egyéb
költség (pl. ingatlan-nyilvántartási eljárás díja) az adózót, illetve az adók módjára behajtandó köztartozás fizetésére kötelezettet terheli. A jogszabályhely
(2) bekezdése szerint az adóhatóság a költségekrõl végzést hoz,
amelynek összege ingó- és ingatlan végrehajtás esetén nem lehet kevesebb 5.000 forintnál.
Az adózónak tartozás végrehajtásának esetén legkevesebb
5000 forint végrehajtási
költség fizetési kötelezettsége is felmerülhet. Jelzálogjog
bejegyzés esetén ez a költség

már a bejegyzéskor fizetendõ
12.600 forint és a visszavonáskor
fizetendõ 6.600 forint díjtétellel
számolva 19.200 forint végrehajtási költséget jelenthet.
Tájékoztatom, hogy az adózót
terhelõ adótartozás, adók módjára behajtandó köztartozás tekintetében az adóhatóság az Art.
146. §(4) bekezdése alapján a végrehajtást az adós lakóhelye, székhelye, vagy a végrehajtás alá vonható vagyontárgy szerinti helyi
bíróság mellett mûködõ, az ügyelosztási szabályok szerint illetékes önálló bírósági végrehajtó útján is foganatosíthatja.
Ebben az esetben a bírósági
végrehajtásról szóló 1994. évi
LIII. Törvény 34. § és 34/A. §-a,
valamint a bírósági végrehajtói
díjszabásról szóló14/1994. (IX.8.)
IM rendelet vonatkozó rendelkezései alapján az önálló bírósági végrehajtó felmerült költségeit (munkadíját, költségtérítését, behajtási jutalékát) az adózó köteles megtéríteni.
A díjazás a végrehajtási ügy
átadása iránti intézkedés idõpontjától abban az esetben is
megilleti az önálló bírósági végrehajtót, ha az adózó a fizetési
kötelezettségét az adóhatóság felé teljesíti!
Az önálló bírósági végrehajtó
díjazására vonatkozó szabályozás alapján például, ha az adózó
50.000 forint tartozásának behajtását az önkormányzati adóhatóság átadja, és ezt követõen az
adós az adóhatóság felé önkéntesen teljesíti a fizetési kötelezettségét, ebben az esetben is
köteles az önálló bírósági végrehajtó eljárása során felmerült
költségek megfizetésére. Ezek a
költségek tételesen 4.000 forint
munkadíj, 2.000 forint költségátalány, 1.000 forint általános
költségátalány, 5.000 forint behajtási jutalék, valamint az addig
foganatosított cselekmény függvényében számított készkiadás
összege. Ezek alapján tehát
50.000 forinttartozás elõzõek sze-

rinti megfizetése esetén az adózónak legalább 12.000 forint, az
önálló bírósági végrehajtó részére megfizetendõ díjtartozása keletkezik.
Tájékoztatom arról is, hogy a
részletezett tartozás megfizetésének elmaradása esetén az Art.
55/B. § alapján önkormányzati
adóhatóságunk helyi adó és gépjármûadó vonatkozásában a tízezer – magánszemélyek esetében
az ezer – forintot elérõ adótartozással rendelkezõ adózó
nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet követõ 10. nap 0 órától a
helyben szokásos módon
közzéteheti. Az elõzõekben
részletezett tartozás megfizetésének elmaradása esetén önkormányzati adóhatóságunk a jogszabálynak megfelelõen a helyben szokásos módon közzéteszi
fennálló tartozását.
A fennálló adótartozást, valamint a késõbb esedékes fizetési
kötelezettséget Art. 38. § (1) bekezdése szerint a pénzforgalmi
bankszámlával rendelkezõ
adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással kell teljesítenie. Pénzforgalmi bankszámlával nem
rendelkezõ adózónak postai
készpénz-átutalási megbízással
vagy belföldi bankszámlájáról
történõ átutalással kell teljesítenie. A befizetésre szolgáló csekkek a folyószámla értesítõvel
postázásra kerültek.
Tájékoztatom a Tisztelt
Adózókat, hogy a közeljövõben az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XC. Törvény (Art)
87. § (1) bekezdésének a)
pontja alapján a bevallások
utólagos vizsgálatára vonatkozóan adóellenõrzést fogok
végeztetni.
Köszönöm segítõ együttmûködésüket!
Aszód, 2012. október 10.
dr. Bóta Julianna

Aszód Város Önkormányzat jegyzõje,
mint I. fokú Adóhatóság

Következõ lapzárta:
november 6.
Következõ megjelenés:
november 14.
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Október 18-tól 28-ig
Ízelítõ akcióinkból:

Finomliszt 1kg
COOP félzsíros tehéntúró 250g
Delikát 8 ételízesítõ 450g
Maggi tyúkhúsleves kocka 132g
Magyar tejföl 20% 140g
UHT tej 1,5% 1l
Pick löncs
Trappista sajt
Univer Piros Arany XL csemege 240g
Arany Ászok sör PET palack 1,5l
Pöttyös Óriás Túró rudi natúr 51g

139,-Ft
239,-Ft
699,-Ft
379,-Ft
109,-Ft
149,-Ft
1149,-Ft/kg
1199,-Ft/kg
429,-Ft
449,-Ft
109,-Ft

Borsodi világos sör dobozos 0,5l
D. E. Omnia õrölt kávé 250g
Lipton Earl Grey tea 25x1,5g
Eduscho Wiener Extra kávé õrölt 250g
Pickwick citromízû tea 20x1,5g
CIF súrolószer fehér 500ml
Colgate fogkrém Herbal Duopack 2x75ml
Burn energiaital. 0,25l
Domestos súrolópor citrom illatú 450g
Kristályvíz dús, mentes 1,5l
Baba testápoló kamillás 400ml

Hétvégi akció október 19-tõl 21-ig
Sertés tarja csontos
Marhalábszár

1149,-Ft/kg
1899,-Ft/kg

179,-Ft
699,-Ft
399,-Ft
449,-Ft
299,-Ft
429,-Ft
529,-Ft
179,-Ft
399,-Ft
99,-Ft
669,-Ft
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Két évtized eredményei
Aszódi küldöttség járt Obernburgban

(folytatás az 1. oldalról)

Két busszal indultunk útnak: az egyiken zeneiskolánk
szimfonikus zenekara utazott
a kísérõ tanárokkal, a másikon
a felnõttek delegációja Sztán
István polgármester úr vezetésével. A fiatalokat egy közösségi színtéren helyezték el, a
felnõttek családoknál laktak.
Német vendéglátóink õszinte
kedvessége, baráti vendégszeretete igazán megható volt.
Szervezett programok vártak ránk, amelyben volt közös
reggeli és ebéd, volt városnézés,
shoppingolás. A vendéglátó
családok önálló programokat is
szervezhettek számunkra, így
lehetõségünk nyílt arra, hogy
megismerjük a bajorországi vidék gyönyörû tájait, impozáns
épületeit, kastélyait. Sétálhattunk Aschaffenburgban, ahol
megcsodálhattuk Németország egyik legszebb és legnagyobb reneszánsz kastélyát, a
Johannisburg-kastélyt, amely
a vidékre oly jellemzõ vöröskõbõl épített tégláival különösen
az esti napfénynél rendkívül
impozáns látványt nyújt. Michelstadtban, Erbachban megtekinthettük a középkori német területekre oly jellemzõ favázas szerkezetû házakat, az
õszi napfényben még mindig
életük teljében viruló virágokat, elsõsorban muskátlikat.
Megnéztük az Erbach-grófok
kastélyát a nagyértékû és jelentõs fegyver- illetve trófeagyûjteménnyel, illetve az Európában

egyedülálló Elefántcsont Múzeumot. Michelstadtban, ezen
a kicsi, de gyönyörû településen, az erdõk gyûrûjében benn
jártunk a Vizikastélyban, beleélhettük magunkat a középkori lovagi világba, betekintést
nyerhettünk a régi bajor hercegek, grófok mindennapjaiba.
Sétáltunk a szûk, szabálytalan
építésû, de végig kövezett és
patyolattisztaságú utcácskákon, gyönyörködtünk a lassan
csordogáló patakocskák tiszta
vizében. Vendéglátóink jóvoltából megkóstolhattuk a német
gasztronómia specialitásait,
nem beszélve a reggelikre kapott finom friss, illatos teljes kiõrlésû lisztbõl készült, különleges formájú Brötchenrõl
(zsömle).
A napközbeni élménydús
programok zárásaként az elsõ
este a fogadócsaládokkal közösen eltöltött svédasztalos jellegû vacsorán ismerkedhettünk, beszélgethettünk egymással, amíg a fiatalok tekéztek. Másnap az iskola aulájában német-magyar baráti est
keretében folytathattuk a beszélgetést. A polgármesterek
méltatták a két város testvérkapcsolatának jelentõségét,
köszöntve a 20 éves évfordulót,
illetve kis ajándékkal megköszönve az elõdök ez irányú tevékenységét. A baráti est egyik
fénypontja zeneiskolánk szimfonikus zenekarának elõadása
volt Szegedi József karmester
úr vezényletével, amely hatal-
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mas sikert és sokszori ismétlést
eredményezett, illetve a meglepetésvacsora, melyen német és
magyar specialitások kerültek
terítékre, kinek-kinek igénye
és ízlése szerint. A magyar ételeket magyar szakácsok fõzték,
akik már több-kevesebb ideje
tartózkodnak Obernburgban.
Utolsó este került sor az
obernburgi templomban a magyar-német komolyzenei koncertre, amit az aszódi és a helybeli zeneiskolák muzsikusai
adtak felejthetetlen élményt
nyújtva. Szívet melengetõek
voltak a helyi zeneiskola fiatal,
szimpatikus karmesterének
szavai, miszerint a zene nem ismer határokat, a zenéhez nem
szükséges nyelvtudás, a zenéhez szív kell, a zenéhez zeneszeretet kell, a zene összeköthet mindent. Ezt igazolva szólalt meg a koncert utolsó számaként a német és magyar fiatalok, illetve tanáraik közös
elõadásában Charpentier: Preludium címû mûve.
Ez igazi, szép búcsúzás volt
németországi barátainktól.
Nagyon szép élményekkel és
(legalábbis én) könnyes szemekkel köszöntünk el egymástól a mielõbbi viszontlátás reményében.
Annak idején, amikor elkezdõdött ez a kapcsolat, és még
nem voltunk Európai Uniós tagok, az volt a cél, hogy ismerjük
meg egymást, szülessenek barátságok, kapcsolatok, elsõsorban gyerekeink elõtt nyíljon ki
a világ, hogy egyre jobban megértsék, mennyire fontos a tudás, a nyelvismeret, hogy utazhassanak, tapasztalhassanak,
lássák a különbségeket, és utána érezzék, hogy itt van tennivalójuk.
Jó volt! Nagyon jó volt! Jó volt
beszélgetni, gondolatokat cserélni, egyszerûen örülni egymásnak. Köszönjük a lehetõséget!
Pardi Lászlóné
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Kedves emlékek Aszódról, hetven év távlatából
A nyolcvannyolc éves Katona István visszaemlékezése Ausztráliából

Az érettségi tabló és egy fotó az egyik osztálytalálkozóról
Október elején a messzi
Ausztráliából kaptunk egy
e-mailt, amiben a nyolcvannyolc esztendõs Stephen P. Casey, azaz Katona
István küldött pár üdvözlõ
sort és néhány fotót. Olvasónk hét évtizede érettségizett az aszódi evangélikus gimnáziumban.

„A Kartal melletti Emsepusztán születtem, ahol apám
gazdasági intézõ volt” – írta az
elmúlt hetekben váltott e-mailjeink egyikében. – „Aszódra
jártam elemibe és gimnáziumba. Érettségi után nem jutottam be egyetemre, pedig kultúrmérnök szerettem volna
lenni. A háború után meg
kulák lettem, örökölve nagy-

apám szõlejét. 1956-ban a forradalom leverése után két kis
gyerekkel, kilenc hónapos és
három éves fiainkkal szöktünk
át Ausztriába.

Tánc az élet

tudnám megfogalmazni ugyanezt. Két éve már, hogy rendszeres résztvevõje vagyok péntekenként az aszódi táncháznak, ahol a Breda zenekar
húzza a talpalávalót, ifj. Rónai
Lajos és Gyetvan Anita oktatja
a magyar néptánckincs
gyöngyszemeit.
A szabadságot, amely a feltétel nélküli szeretet elõfeltétele,
én a táncban tapasztaltam meg
ez alatt a két év alatt. A szabadságot, amikor függetleníted
magadat minden külsõ körülménytõl: hiúságtól, becsvágytól, mások véleményétõl, és
átadod magadat az évezredes
emberi lélekegységnek és feloldódsz, eggyé válsz mindenkivel, akik valaha ezeket a táncokat táncolták, akik beletáncolták örömüket, bánatukat,
szenvedéseiket és szerelmüket
ezekbe a táncokba.
Az igazi, felszabadult tánc,
ami az ember lelkének legmé-

lyérõl tör fel: ima, istendicsõítés, tökéletes szeretet. Jele annak, hogy életünk táncát is így
kellene járnunk: szívbõl, szabadon, szárnyalva, egymással
karöltve és összekapaszkodva.
(A szárnyalásban nekem sokat
segít, hogy a rendszeres testmozgás következtében 10 kilót
fogytam...)
A táncnak nagyon fontos eleme közösségi mivolta. Minél
többen járják, annál nagyobb
erõ rejlik benne. E tekintetben
is az élet mintája: járhatjuk
egyedül az élet útját, de az
korántsem olyan vidám, mint
együtt a többiekkel, annyiféleképpen, ahányan vagyunk,
mégis egymásra figyelve, valami ránk jellemzõ egységet létrehozva.
Ezúton szeretném buzdítani
kedves földijeimet, ne üljenek
péntek esténként a tévé elõtt,
chipset majszolgatva, hanem
csatlakozzanak hozzánk. Szep-

Rejtõ Jenõ kiérdemesült
mozigépész hõse vallotta: „És
mégis mozi a föld.” Spirituális
mesterek tanítják, hogy az
adott pillanatban, az adott
tevékenységben kell jelen lenni
– ez az igazi megvilágosodás.
Mindegy, hogy kapálsz vagy
prédikálsz, fát vágsz, mosogatsz vagy filmet vetítesz: légy
jelen, és akkor az egész világot
megtapasztalod, abban a kis
részletben, ahol jelen vagy.
Mint ahogy egy atom is hordozza az egész kozmoszt, a mikrokozmosz a makrokozmoszt.
Shakespeare ugyanezt a tapasztalatot fogalmazza meg,
amikor azt mondja: „Színház
az egész világ, és színész benne
minden férfi és nõ.”
Hosszú évek kihagyása és
spirituális mérföldek megtétele után én a címbeli állítással

érettségi találkozóra. Itt küldök képeket. Aszódi napjaim,
iskolai barátaim mindig a legkevesebb emlékek maradnak.”

E sorokkal kívánunk eégszSok barátunk élt Ausztráliá- séget, hosszú, boldog életet
ban, ezért ide jöttünk. Mivel Katona Istvánnak és az osztály
kitanult villanyszerelõ voltam, még élõ tagjainak.
ezt csináltam itt, sikeresen. Ha
H. Sz.
lehetett, mindig elmentem az
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tember közepétõl a volt Tiszti
Klubban kapott helyet a táncház: 18 órától gyerekek számára, 20 órától pedig mindenkinek, aki él és mozogni tud. Pontosan úgy, mint a régi falusi
táncházakban, ahol a falu apraja-nagyja múlatta együtt az
idõt. A megfáradtak és szomjazók a büfében fújhatják ki
magukat, és pótolhatják szervezetük elvesztett nedvességtartalmát. Nem kifogás, hogy
valaki nem tud táncolni: mint a
bevezetõben már említettem, a
táncok oktatása is folyik – nem
középiskolás fokon!
Összességében mondhatom:
olyan kincsünk van itt Aszódon ennek a táncháznak a formájában, ami bármelyik pesti
hasonló rendezvénnyel vetekedik! Ápoljuk és õrizzük, mert
értünk van, és a miénk!
Lorencz Klára
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egy elektromos kisbusszal körbevittek minket a farmon.
Nagyon jól éreztük magunkat! Köszönjük tanárainknak
és a farm dolgozóinak ezt a
Alighogy elkezdõdött a tanév, nagyon kellemes napot!
tanáraink egy tanítás nélküli
Szabó Szirka 3.z
nappal leptek meg bennünket.
Szeptember 21-én Galgahévízre, az ÖKO farmra szerveztek
nekünk kirándulást. Olyan
sokan voltunk, hogy 4 buszra
Szombaton kirándulni menfértünk csak fel. Amikor meg- tünk a Bika-tóhoz az énekkaroérkeztünk, Vidák Miklós bácsi sokkal. Aludni sem tudtunk a
fogadott minket és szalmabá- nagy izgalomtól. Bagon és Hélákból megépített fotelokban vízgyörkön keresztül utaztunk
foglalhattunk helyet. Mesélt autóval a szüleinkkel. Énokarról, hogy a gazdaságukban Nagy Levente bácsi köszöntõje
semmilyen növényt nem per- után Kassa András bácsi rövid
meteznek, és nem használnak sétára vitt bennünket egy földmûtrágyát. Az állataik ezeket a várhoz. A séta után hangjetakarmánynövényeket eszik. A gyekre vadásztunk; amíg mi
farmon kecskéket, juhokat, íjjal ltttünk, labdáztunk, a szümalacokat és lovat nézhettünk leink ebédet készítettek. A friss
meg közelrõl. A bocineveldé- levegõn senkinek sem volt
ben az egészen kicsitõl a legna- gondja az étvágyával. Három
gyobbig megsimogattuk õket. kilométer gyaloglással körbeA legjobb az volt amikor meg- jártuk a tavat. A tisztáson jómutatták nekünk a tej útját a kedvûen tollasoztunk, szaladfejéstõl a sajtkészítésig. Meg- gáltunk.
kóstolhattuk a házi és bolti teKésõ délután értünk haza.
jet, összehasonlítottuk a házi és Nagyon jól éreztük magunkat!
Bata A. Édua 3.z, Kiss Eszter 4.z
a bolti sajtokat is. A nap végén

Iskolai hírek

DÖK Nap
a Csengey iskolában

xxxx lovagok...
Királykisasszonyok,
xxxx

Kórus-kirándulás
a Bika-tónál

Tisztelt
Aszódi
Polgárok!
Aki szeretne felajánlást
tenni az Aszód fõterén
idén felállításra kerülõ fenyõfára, kérem, hogy az
alábbi telefonszámon jelezze nekem: 06-30-648-8501.
Tisztelettel:
Sztán István
Aszód Város
polgármestere

...egész hada gyûlt össze a Városi Könyvtárban, hogy Nagy
Judit gyermekkönyvtáros vezetésével kézmûveskedéssel és
lovagi tornával idézzék fel a
mesék varázslatos világát.
Hídi Szilveszter felvételei

Csiri-biri Játszóház: új idõpontban
A Csiri-biri Játszóház látogatásának idõpontja megváltozott:
Kedd, péntek: 9-12 h. A Játszóház térítési díja 400 Ft/alkalom.
Továbbra is szeretettel várjuk a Gyeden, Gyesen lévõ szülõket
gyermekeikkel!
Kovács Ferencné bölcsõdevezetõ

Közhasznúsági jelentés
Az Aszód Városért Alapítvány tájékoztatója
Az Aszód Városért Alapítvány 2011. évi beszámolója
Alapítvány címe: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Számlaszám: OTP Bank 11742166-20005849
A kuratórium elnöke: Pála Sándorné
Nyitó adatok: 860.176 Ft Nyitó pénzkészlet:766 988 Ft
Nyitó kamatozó betét: 0 Ft Nyitó pályázati elszámolás: 93 188 Ft
Tárgyév bevételei: 6.832.375 Ft
Adó 1 %-a: 210 767 Ft Cél szerinti támogatás: 3.780.490 Ft
Egyéb kapott támogatás: 2.830.000 Ft.Kamatelszámolás:11.118 Ft
Kiadások7.209.753 Ft Mûködési kiadás:157.605 Ft
Alapítvány által nyújtott támogatás: 310.000 Ft
Cél szerinti juttatás: 6.699.475 Ft Bank ktg.: 42.673 Ft
Záró pénzkészlet: 482.798 Ft
Összesítés:
Összes bevétel: 7.209.753 Ft Összes kiadás: 7.209.753 Ft
Az alapítvány tisztségviselõinek bért és egyéb költségtérítést
nem fizetett ki. A kapott támogatásokat az alapítvány teljes
egészében az Alapító Okiratban meghatározott célokra
fordította.
Aszód, 2012. 10. 08.
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Lomtalanítás
Tisztelt
Aszódi Polgárok!
Tájékoztatom Önöket,
hogy lomtalanítási napot
szervezünk

november 3-án
7-tõl 12 óráig
Gyûjtési pontok:
Falujárók úti
ABC elõtt
Régész u. 35. sz. elõtt
Tisztelettel:
Sztán István
polgármester

9

ASZÓDI TÜKÖR

A Legyen az Ön szívügye is Alapítvány beszámolója
Az elmúlt idõszakban a
lakosság összefogásának
köszönhetõen, a korábban
közölteken túl számos új
korszerûsítést sikerült
megvalósítani az aszódi
Szakorvosi Rendelõintézetben.
Figyelmet fordítottuk arra,
hogy az autóval közlekedõ betegek, kisérõk számára a parkolókat használhatóvá tegyük.
A munkálatokat Gergely László, Kartal község alpolgármestere fogta össze. A parkoló
alapja kialakításának költségeit Domony Község Önkormányzata támogatta Tantó
Csaba polgármester úr közbenjárásával. A követ két kartali vállalkozó, Balatoni Ottó és
Lados József szolgáltatta 120
ezer forint .értékben, majd a
kartali önkormányzat közmunkásai terítették szét.
A Tüdõgondozó épületénél
Iklad Község Önkormányzata
Madarász István polgármester
úr vezetésével a bejárat elõtti
lépcsõk mellé rámpát építtetett

a mozgáskorlátozottak részére.
Egy-egy biztonsági korlátot
szereltek fel a külsõ ill. a belsõ
lépcsõk mellé, ami jelentõsen
megkönnyíti a betegek közlekedését az épületnél. A dolgozók szekrényeire pedig zárak
kerültek.
Dian Tibor vállalkozó egy
zárható hirdetõtáblát ajánlott
fel, hogy a betegek számára
eljussanak a közlemények. A
Rendelõintézet udvarán található virágládákat Tukora
János, a folyosói virágtartókat
Giriti Sándor készítette el és
ajánlotta fel. A virágokat Bringye József adta, amiket a Rendelõintézet dolgozói azóta is
gondosan ápolnak.
Júliusban Morár Péter (Barátok Sütöde) cipóban sült csülökkel és csirkével, valamint
süteménnyel vendégelte meg a
Rendelõintézet dolgozóit, így
ismerve el munkájukat, amit
ezúton is köszönünk minden
dolgozó nevében.
Augusztus közepére elkészülhetett a mozgáskorlátozottak mosdója. A megvalósí-

¯ 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
FESTÉKTAPÉTABOLT
( (28) 401-691
Nyitva:
hétfõtõl péntekig 6-17-ig,
szombaton 6-12-ig

tásban a következõk segítettek: Búzás István építészmérnök a tervrajzokat készítette el.
Buzás János képviselõ, vállalkozó a kõmûves munkákat végezte 170.000 Ft értékben. Deli
József bagi vállalkozó a villanyszerelési munkákat végezte el
160.000 Ft értékben. Pásztor
Attila négy új mûanyag nyílászárót ajánlott fel és épített be a
mosdóba. Bodó Gyula a víz- és
fûtésszerelési munkákat vállalta. Gergely Lajos és Tüke László a helyiséget kiburkolta
200.000 Ft értékben. Ondrik
János a hulladék elszállításáról
gondoskodott. Az anyagszükségletünket jelentõs kedvezménnyel vásárolhattuk meg az
alábbi vállalkozásoktól: B&K
Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., Lakótelepi Festék- Tapétabolt (Magdi néni boltja), Szivárvány Szerelvény- és Csempeház (Érdi Anita), Tóth Anita
(reklámtáblák). A terv elíndításában, a megvalósulás kordinálásában, szervezésében és a
kedvezmények elérésében
Blaskó Tiborné Marika laborasszisztens járt el.
A korábbi és a jelenlegi felajánlások nem valósulhattak
volna meg a jótékonysági rendezvények nélkül, ezért ismét
közöljük azon települések és a
szervezõk listáját, akiknek ezúton is köszönetet mondunk az
ellátásban érintettek nevében:

+ Aszód: a Legyen az Ön
Szívügye is Alapítvány
szervezésével
+ Iklad: Iklad Község Önkormányzata és intézményei szervezésével
+ Galgahévíz: a Galgahévízi Önkormányzat szervezésével
+ Hévízgyörk: a Hévízgyörki Önkormányzat szervezésével
+ Domony: a Domonyi Község Önkormányzata és intézményei szervezésével
+ Kartal: a Kartali Önkormányzat szervezésével
+ Bag: a Bagi Általános Iskola szervezésével

tók elõhívását a Móni fotónak
és a Régió Plusz Televíziónak
köszönhetjük.
A rendezvények meghívójának diáját ingyen biztosította a
Régió Plusz Televízió 24 órás
képújságja oldalán, valamint
az eseményrõl készített sok
esetben 3 órás felvételt eljuttatta 14 település otthonaiba, hogy
népszerûsítse az alapítvány
célkitûzéseit. Mindemellett
magazinmûsoraiban is folyamatosan lehetõséget biztosított arra, hogy az aktuális tervekrõl és megvalósulásról
tájékoztathassuk a lakosságot.
A Galga Televízió is készített
felvételt a rendezvényekrõl és
alkalmanként beszámolt az
eseményrõl.
Ezek a rendezvények nemcsak azért fontosak, mert a befolyt összegekbõl látható módon tud az alapítvány a betegekre fordítani, hanem azért is,
hogy erõsítse a betegek és a
Rendelõintézet dolgozói közötti kapcsolatot.
Minden jelenlegi és ezutáni
betegünk nevében köszönünk
minden felajánlást, hiszen a
megvalósult munkálatokból a
betegeink profitálnak a legtöbbet.
A Legyen az Ön szívügye is
Alapítvány kuratóriuma

APRÓhirdetések
Ház bõvítés miatt eladó 24 kWos Beretta cirkó, az égéstér egy
éve lett cserélve. Iá: 25e Ft
Tel.: 06-20-3888-952
Szõnyeg-kárpittisztítás!Darabszõnyeg, padlószõnyeg, ülõgarnitúra tisztítását vállalom ipari
géppel, ngyhatású tisztítószerekkel. Tel.: 06-20-3888-952

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet nyilvánítok mindazoknak, akik bátyám,

Bagyin László

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak és
ezzel együttérzésüket fejezték
Az intézményekben találha- ki.
tó alapítványi hirdetõtáblákra Gyászoló húga és családja
a rendezvényekrõl készült fo-
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Gyógyszertári ügyelet
szombaton 8-12-ig
vasárnap 9.30-11.30-ig
páratlan hétvégén
(október 22-23., 28.,
november 11., 24-25.)
a Városi Gyógyszertárban

(Szabadság tér 2., Tel.: 500-015);

Állatorvosi
ügyelet
Ügyelet
Október 22-23.:
Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.
Tel.: 06-30-400-9819

páros hétvégén
(október 20-21.,
november 1-4., 17-18.)
a Szent István Patikában

Október 28.:
Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1.
Tel.: 06-30-449-6319

Rendõrjárõr:

November 1-2.:
Dr. Fodor Sándor
Aszód, Kondoros tér 46.
Tel.: 06-20-446-0938

(Kondoros tér 49. Tel.: 400-552).

Tel.: 06-20-516-5940

ÚJ! Polgárõrség:
06-70-339-6165

Városrendész:

(

Szabó Imre – 06-30-816-0437

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

Háziorvosok:

Dr. Karayné Dr. Lóska Izabella:
06-30-452-9674

Dr. Jólesz József:
06-20-593-8628

ASZÓDI TÜKÖR

November 3-4.:
Dr. Dobos László
Tura, Thököly út 35.
Tel.: 06-20-925-3824
November 11.:
Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.
Tel.: 06-20-956-6529
November 17-18.:
Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.
Tel.: 06-30-275-4718

Automata mosógépek,
mosogató- és szárítógépek,
mikrók, hûtõk és fagyasztók
javítása garanciával, alapáron!
HÉTVÉGÉN ÉS ESTE IS DOLGOZUNK
TEL.: +36 30 522 1258

Számítógépes szemvizsgálat
minden nap!
Aszód, Kossuth Lajos út 34. Tel: 28/402-121
Tura, Bartók tér 3. Tel: 06-70-360-4385
Ny.: H-SZ-P: 8-17, K-CS: 8-17.30, Szo: 8-12
Volánbusz bérletek kaphatók!
2012. OKTÓBER
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ASZÓDON ÚJ PARCELLÁZÁSÚ
TELKEK ELADÓK!
1558

A Tél - Szentkereszt - Városréti út által határolt
területen, 753-tól 1236 m2-ig választható méretig
összközmûves építési telkek vásárolhatóak!

1555

1514

1536 1554

1559

1537 1553

1560

1538 1552

1561

Akció! A nemrégiben új útalapot kapott Kómár
Gyula utca megnyítása alkalmából 3 db telek
(1565, 1566, 1567 hrsz.) most egységesen
és darabonként 4,5 millió forintért eladó!
Az akció kizárólag erre a három telekre
vonatkozik, ameddig el nem fogynak,
de az ár csak idei szerzõdéskötés
és teljesítés esetén érvényes!

1530

1539

1529

1551
1550

A TELKEKEN MAX. 4 LAKÓEGYSÉGES
ÉPÜLETEK HELYEZHETÕK EL.
Információ, tájékoztatás:
Tel.: 30/949-6925 vagy 30/857-4513
www.telekbroker.hu

Folyószámla hitel a Turai Takarékszövetkezetnél!
Szeretné Ön egy
l rugalmas l gyors l szabad felhasználású l kedvezõ kamatozású

folyószámla hitellel fellendíteni családi költségvetését, vállalkozását?
Likviditási problémáira keres megfelelõ megoldást?

Igényeljen Takarékszövetkezetünk kirendeltségeiben
fizetési és pénzforgalmi számlájához kapcsolódó folyószámla hitelt.
Részletek, további információk a www.turaitakarek.hu címen, vagy keresse Takarékszövetkezetünk kirendeltségeit.

Kedvezõ kamatozású betét elhelyezési lehetõségek a Turai Takarékszövetkezetnél!
Akciós 3 hónapos illetve 6 hónapos lekötésû Takarékszelvény váltási lehetõség október 1-tõl december 31-ig. 3 hónapos
számla melletti betétlekötési akció október 1-tõl december 31-ig,egyszeri 3 hónapra lekötött betét, fix kamattal.
Akciós kamatok: évi 6,0%-6,34% (EBKM: 6,0% – 6,53%) a betét tipusától és az elhelyezett összegtõl függõen.
Az akciós kamatokat nem kötjük további feltételekhez, nálunk nem kell újonnan elhelyezett betétet hoznia a magasabb kamatért.

A Turai Takarékszövetkezetnél számít a hûség!
A betétek az Országos Betétbiztosítási Alap által, a törvény szerint meghatározott mértékig biztosítottak.
Jelen tájékoztatás nem teljes körû, nem minõsül nyilvános ajánlattételnek. További részletekért látogasson el honlapunkra
a www.turaitakarek.hu címen, vagy keresse fel Takarékszövetkezetünk kirendeltségeit,
ahol Kollégáink készséggel adnak bõvebb tájékoztatást.

A nem akciós betétek kamatai:
takarékszelvény 4,46%, lakossági számlások részére: 3,9 - 4,35 %,
pénzforgalmi számlások részére: 3,4 - 3,9%
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„Hej óvoda, óvoda...”

„Hej óvoda, óvoda, de sok gyerek jár oda...” – címmel kiállítás
nyílik régi fotográfiákból a Napsugár Óvodában. Mintegy fél évszázad alatt sok kicsiny gyermek töltötte óvodás éveit a régi falak
között. Az épület felújítása elõtt szeretnénk rájuk emlékezni a
régi-új fényképek felkutatásával. Várunk az 50-es évektõl napjainkig készült fotókat október 31-ig névvel, évszámmal megjelölve. A kiállítás után valamennyi képet visszajuttatjuk tulajdonosukhoz. Elõre is köszönjük a segítséget!
A gyûjtemény megtekinthetõ november 7-tõl 30-ig naponta 15
és 17 óra között.
A Napsugár Óvoda dolgozói

V. Betlehemi
Jászolkiállítás
Nevezési lap
az iskolákban
és az óvodákban kérhetõ.
Jelentkezési határidõ:
november 5.
Az anyaggyûjtés idõpontja: november 23-24.
A kiállítás megnyitója: december 14. 16:00
További információ kérhetõ: 06-70-252-6217
Felelõs kiadó:
Aszód Város Önkormányzata
Felelõs szerkesztõ:
Hídi Szilveszter
Tel.: 06-20-9749-850
E-mail: rhplusz@gmail.com
Levélcím: Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör), 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Tördelés, nyomdai elõkészítés: RH+VIDEO – Gödöllõ, Fenyvesi fõút 2.
Készült 2.400 példányban a Pauker Kft. nyomdaüzemében, Budapesten
Nyomdavezetõ: Vértes Gábor ügyvezetõ igazgató Megrendelés száma: 10/2012
Terjeszti a Magyar Posta Zrt. ISSN-1217-890X
Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapunk teljes
terjedelmében letölthetõ PDF formátumban a www.aszod.hu honlapról.

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

