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ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA
a Rendelõintézet állami mûködtetéséig
A MedCenter Kft. 2012
õszén idén április 1-jei hatállyal felmondta a Szakorvosi Rendelõintézet mûködtetésére Aszód Város
Önkormányzatával kötött
megállapodást. A feladat
társulási formában történõ
ellátását az érintett galgamenti települések többsége nem vállalta, így a képviselõ-testületnek más, megnyugtató megoldást kellett
keresnie.
Az önkormányzat felkérésére a Kató és Társa 2003 Tanácsadó Kft. által elvégzett
szakmai-gazdálkodási vizsgálat szerint a MedCenter Kft. jelentõs betegforgalom mellett
nagyon színvonalas szakmai
tevékenységet végzett, ugyanakkor az intézmény – elsõsorban az egészségügyi ellátás
állami alulfinanszírozása miatt
– folyamatosan veszteséggel
mûködik. A cég a szerzõdésben
foglaltakat (pl. eszközbeszerzés, infrastruktúra-bõvítés)
részben teljesítette, emiatt közel 54 millió Ft-tal tartozik a
városnak, e fejlesztések pedig
elengedhetetlenek az ellátás

színvonalának megtartásához
illetve emeléséhez. Az intézmény jelenleg havi 1,5-2 millió
Ft-os hiánnyal mûködtethetõ,
de az OEP-finanszírozás további csökkenésével és a költségek növekedésével a hiány
nõni fog.
A fentiek miatt Aszód egymaga képtelen megbirkózni a
közel 40 ezer lakos betegellátásával. Az állam legkorábban
május 1-tõl, de a változó jogszabályok miatt valószínûleg késõbb veszi át a rendelõintézetek mûködtetését, így az aszódi
intézmény április 1-tõl üzemeltetõ nélkül maradna.
(folytatás a 2. oldalon)
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a Malom közi régi tûzoltószertárban
A képviselõ-testület támogatja a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
kezdeményezését: a szervezet a
Malom köz 15. szám alatti egykori tûzoltószertár épületében
önálló tûzoltóõrsöt állítana fel,
ami kezdetben 18 fõs állománynyal és egy tûzoltóautóval, 24
órás váltásban mûködne. Az
épületben a Kaáli-Nagy Kálmán ny. villamosmérnök által
létrehozott és gondozott Aszódi
Elektromos Gyûjtemény található, amely az Osváth Gedeon
Emlékére Létrehozott Múzeumi Alapítvány (OGELMA) segítségével a Petõfi Múzeum
szomszédságában található
raktárban kapna új helyet.

Az önkormányzat megkapta
a szaktárca helyettes államtitkárának a Petõfi Múzeummal
kapcsolatos állásfoglalását: az
állam továbbra is évi 17,8 millió
Ft forrást biztosít Aszódnak az
intézmény mûködtetésére. A
múzeum korábbi fenntartója a
megállapodás ellenére január
31-ig nem egyenlítette ki közmûtartozásait, ezért a szolgáltató elzárta az épület gázcsapját. A múzeum áramellátására
is ez a sors várt volna, de a díjhátralék összegét sikerült átíratni az önkormányzat számlájára. Az összesen mintegy hárommilliós tartozást behajtják
a korábbi intézményfenntartótól.

Az Aszódi Járás fõ célja: minél közelebb
hozni az ügyintézést a polgárokhoz
Az Aszódi Járási Hivatal január elseje óta fogadja a
közigazgatási egység tizenegy településérõl érkezõ ügyfeleket. A munkatársak az okmányirodai és a gyámhivatali szakterületek mellett több mint kétezer – eddig sokszor csak távolabb, pl. Gödöllõn vagy a fõvárosban intézhetõ – igazgatási ügy megoldásában segítenek a polgároknak. Dr. Szebenyei Zsolt hivatalvezetõvel a mûködés
során szerzett tapasztalatokról és az elõttük álló feladatokról beszélgettünk.
A tizennyolc Pest megyei járás vezetõit december 17-én nevezte ki Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter. Az államigazgatási és
jogi diplomával rendelkezõ Dr.
Szebenyei Zsolt korábban a
közigazgatás különbözõ szakterületein dolgozott; az önkormányzatitól a minisztériumi
szintig elsõsorban jogalkalmazói feladatokat látott el. Dolgo-

zott ügyvédi irodában, az
APEH-nál ill. a Nemzeti Adóés Vámhivatalnál és a Péceli
Polgármesteri Hivatalban.
2009-tõl két évig a Gödöllõi
Földhivatalt irányította; ez idõ
alatt megismerkedett az intézmény illetékességi területén található 27 város és nagyközség,
köztük az aszódi járás több
településének hétköznapjaival.
Szakmai tapasztalatait a járá-

sok kialakításának háttérmunkájában is kamatoztathatta.
– Nagy szakmai várakozással
és kíváncsisággal érkeztem
Aszódra – mondta bevezetõül a
Városházán helyet kapott járásközpont vezetõje, aki családjával a fõváros XVII. kerületében él. – A hivatalunk nem túl
nagy, 30 fõ alatti a létszámunk.
Ugyanakkor a feladatunk nem
kevés: munkatársaim januártól az eddigieken kívül több
száz ügy intézésében tudnak
segítséget nyújtani.
Az 1983-ban megszüntetett
járási közigazgatási hálózat újbóli kialakítása – elsõsorban a
szûk anyagi források, esetenként a helyi sajátosságok miatt
– országszerte több helyen
(folytatás a 4. oldalon)
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Hatvanon át vezet az út Aszódnak veszteséget hozna
a Rendelõintézet állami mûködtetéséig
(folytatás az 1. oldalról)

A hatvani Albert Schweitzer
Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Kft. (ASKR) ajánlatot tett az
átmeneti idõszakra a feladatellátás biztosítására. A vagyonleltár szerinti átvétel, a szükséges engedélyek beszerzése és a
szakmai minimumfeltételeknek rendelet szerinti megfelelés mellett biztosítja a Szakorvosi Rendelõintézet folyamatos és zökkenõmentes mûködését annak állami tulajdonba
kerüléséig. Az ASKR egyebek
közt vállalta az intézmény

munkavállalóinak feladatarányos átvételét, s azt, hogy az
OEP-szerzõdés szerinti szakmákban továbbra is a Baross u.
4. szám alatt biztosítja az ellátást.
Az ajánlat elfogadása mellett
a képviselõ-testület 7 igen, valamint 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett döntött az intézmény ingyenes állami tulajdonba adásáról. Rögzítették,
hogy az állam az Aszódi Járás
mintegy negyvenezer lakosának járóbeteg-ellátására legalább tizenöt évre vállaljon
garanciát.

Hírek röviden
Február 6-án megkezdõdtek
a tárgyalások az önkormányzat 600 millió Ft névértéken kibocsátott, svájci frank alapú
kötvénye állami rendezésének
mértékérõl. Sztán István polgármester elmondta: a városunknak e célból ajánlott feltételek nem voltak megfelelõek,
ezért újabb egyeztetésre kért
lehetõséget.
– Méltánytalannak tartom,
hogy a 6400 lakosú Aszód, ahol
jól gazdálkodtunk az állam és
az adófizetõk pénzével, csak a
hitel egy részének átvállalására számíthat – hangsúlyozta a
polgármester. – Városunk önkormányzata a kötvény kisebb
részét költötte el beruházások-

ra, a svájci frank árfolyam-változásai miatt mára 850 millióra
duzzadt kötvénytartozásból
pedig már több mint 200 millió
Ft-ot törlesztett. Ugyanakkor
számos 5000 fõnél kevesebb lakosú, a kötvénytartozását teljesen elköltõ település (olykor
több mint kétmilliárdos) hiteltartozásának visszafizetését
teljes egészében átvállalta az
állam.
*
A végéhez közeledõ téli idõjárás mellett a csatornahálózat
fejlesztési projekt is hozzájárult
a város közúthálózatának romlásához. A csatornázás nyomvonalán a város 21 pontján keletkeztek kisebb-nagyobb úthi-

az állami gimnázium közétkeztetése
Törvényi elõírás szerint január 1-tõl Aszód Város Önkormányzatának kellene biztosítania a közétkeztetést
városunk állami középiskolájában. Ennek ellenére a
Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola
és Kollégium (PSG) mintegy 120 tanárjának és diákjának még mindig egy vállalkozás szállítja a meleg ételt,
mert az állam által e célra biztosított támogatásból a
város jelentõs veszteséggel tudná megoldani a feladatot.
Az aszódi gimnáziumot –
amelynek falai közt 46 település diákjai tanulnak – 2011-ben
még Pest Megyei Önkormányzata mûködtette. Az eladósodott fenntartó a közmûszolgáltatók mellett a PSG konyháját
üzemeltetõ vállalkozásnak is
bák; ezek javítását március 18án kezdik meg.
*
A volt GAMESZ épületében
a Tankerületi Felügyelõség, az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
és az Aszódi Víziközmû Társulat mellett megkezdte mûködését a Városüzemeltetés. Az
utóbbival kapcsolatos ügyekben Tóth János várja hívásukat a 28/500-550-es telefonszámon.
*
A megszokottól eltérõen a
polgármester március 15-én
nem lesz jelen városunk ünnepi megemlékezésén. Sztán
István erdélyi testvérvárosunk, Nyárádszereda ünnepségén vesz részt, ahol március
idusán hatvanöten teszik le a
magyar állampolgársági esküt.
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jelentõs összeggel tartozott,
ezért a cég megszüntette a szolgáltatást. A diákok – elsõsorban a kollégisták – étkeztetésében rövid ideig a Gyermekélelmezési Intézmény is közremûködött, de a munkaidõn kívüli
szolgáltatás megoldása nehézségekbe ütközött, ezért a gimnázium vezetése egy vállalkozástól rendelte meg az ételt.
Tavaly a gimnázium állami
kezelésbe, a Pest Megyei Intézményfenntartó Központhoz
(PMIK) került (utóbbi szerepét
április 1-tõl a Tankerületi Felügyelõséget mûködtetõ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ veszi át). A PMIK a gimnáziumi közétkeztetés átadásáról tárgyalást folytatott
Sztán István polgármesterrel, õ
azonban nem írta alá az
együttmûködési megállapodást, mert városházi számítások szerint az önkormányzat
évente közel nyolcmilliós veszteséggel tudná ellátni a feladatot. A polgármester hangsúlyozta: az önkormányzat csak
akkor biztosíthatja a szolgáltatást, ha az állam állja az azzal
járó valamennyi költséget.
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Az Önkormányzati Adóhatóság közleménye
?Aszód Város Önkormányzata Bírságok beszedési számla
12001008-00335543-00100000
Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendõ I. félévi pót- ?Aszód Város Önkormányzata Késedelmi pótlék beszedési számla
12001008-00335554-00100006
lékmentes befizetési határidõk változatlanul a következõk:
+ telekadó, magánszemélyek kommunális adója, gépjármûadó, ?Aszód Város Önkormányzata Államigazgatási eljárási illeték
12001008-00113698-00100009
helyi iparûzési adó: III. 15-ét követõ elsõ munkanap (III. 18.)
+ talajterhelési díj bevallása és megfizetése: III. 31-ét követõ elsõ ?Aszód Város Önkormányzata Idegen bevételek beszedési számla
12001008-00214624-00100002
munkanap (IV. 2.)

Tisztelt Ügyfeleink!

A készpénz-átutalási megbízást (csekket) az értesítéssel posA számlaegyenlegeket és a csekkeket várhatóan február végén
tázzuk, de a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási idõben az
kézbesíti a Hivatal.
Adóirodában is kérhetnek.
Befizetéseiket átutalással vagy készpénz-átutalási megbízásFelhívjuk a talajterhelési díj fizetésére kötelezett ügyfeleink
sal teljesíthetik. Pénzforgalmi számlaszámaink a következõk:
figyelmét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
SZÁMLA MEGNEVEZÉSE, SZÁMLASZÁM
. törvény 12. § (3) bekezdésének 2012. február 1. napján hatályba
?Aszód Város Önkormányzata Talajterhelési díj beszedési számla
lépett módosítására, amely értelmében a díj 120 Ft/m³-rõl
12001008-00108154-00100006
tízszeresére, 1200 Ft/m³-ra emelkedett. Díjfizetési kötelezettség terheli azt a fogyasztót, aki a mûszakilag rendelkezésre
?Aszód Város Önkormányzata Telekadó beszedési számla
álló közcsatornára nem köt rá. A 2012. évrõl 2013. március 31-ig
12001008-00169993-00900000
kell a kötelezetteknek bevallást adni és a díjat megfizetni. A bevalláshoz szükséges nyomtatványokat a rendelkezésre álló ada?Aszód Város Önkormányzata Egyéb bevételek beszedési számla
tok alapján március elején küldi ki az önkormányzati adóható12001008-00170026-00100005
ság, de tekintettel az önadózás szabályaira, a nyomtatványok
honlapunkról letölthetõek, az ügyfélszolgálati irodánkon besze?Aszód Város Önkormányzata Gépjármûadó beszedési számla
rezhetõk.
12001008-00170037-00100001
Ügyfeleink helyi adókötelezettségével kapcsolatos kérdéseire
az
Adóosztály dolgozói a következõ telefonszámokon adnak tájé?Aszód Város Önkormányzata Iparûzési adó beszedési számla
koztatást:
28/500-681.
12001008-00273855-00100001
?Aszód Város Önkormányzata Magánszemélyek kommunális adója
12001008-00335521-00100008

Tisztelt Adózóink!
Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy vizsgálják felül aszódi ingatlantulajdonaik vonatkozásában kommunális adóbevallási és befizetési kötelezettségüket. Az adózóknak önadózással kell eleget tenniük
bevallási kötelezettségüknek. Az adóbevallást az adókötelezettség keletkezését (változását) követõ 15 napon belül
kell benyújtani az önkormányzat adóirodájába az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon, helyrajzi számonként külön-külön.
A nyomtatvány a www.aszod.hu
oldalon a PénzügyiGazdálkodási osztály/Letölthetõ ûrlapok menüpontban is
elérhetõ.

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy 2013. március 15-ig
bírság kiszabása nélkül tehetnek eleget adóbevallási kötelezettségüknek.
Aszód Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete a város illetékességi területén 1992. január 1-tõl bevezette a magánszemélyek kommunális adóját.
Kommunális adókötelezettség
terheli azt a magánszemélyt
aki a naptári év elsõ napján az
építmény (függetlenül attól,
hogy lakás, társasházi lakás,
vagy nem lakás céljára szolgál
{garázs, mûhely, iroda, raktár,
üzlet}, magánszemély tulajdonában álló építési telek), telek
tulajdonosa, haszonélvezõje,
valamint aki az önkormányzat
illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló

Aszód Város Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Adóhatósága
2170 Aszód, Szabadság tér 9. I. em. 33-as szoba
lakás bérleti jogával rendelkezik. Több tulajdonos esetén a
tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
Valamennyi tulajdonos által
írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az
adóalanyisággal kapcsolatos
jogokkal és kötelezettségekkel
egy tulajdonost is felruházhatnak.

kommunális adója számlára
Az adó mértéke: 2013. január 1-tõl adótárgyanként és
bérleti jogonként 9.000,- Ft/év
/építmény. Elõzõ évek adómértékei: 2008-ban 3.000,- Ft, 2009ben 4.500,- Ft, 2010-ben 6.000,Ft, 2011-ben 6.000,- Ft, 2012ben 9.000,- Ft. (A helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény 26. §
szerint az adó évi mértékének
legfelsõ határa 17.000,- Ft.)

Befizetési határidõ:
évente 2 egyenlõ részletben az
adóév március 15-ig és szeptember 15-ig. A befizetés
módja: készpénz-átutalási
megbízással (csekk beszerezhetõ a hivatal I. emelet 33-as
szobájában) vagy átutalással a
1 2 0 0 10 0 8 - 0 0 3 3 5 5 2 1 00100008 Magánszemélyek

Aszód Város Önkormányzat
magánszemélyek kommunális
adójáról szóló 26/2010. (XII. 14.)
számú rendelete a www.aszod.hu
honlap Önkormányzat / Rendeletek menüpontjában megtalálható.
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Minél közelebb kell hozni az ügyintézést a polgárokhoz
Dr. Szebenyei Zsolt hivatalvezetõ az Aszódi Járás indulásáról és feladatairól
(folytatás az 1. oldalról)

kisebb-nagyobb nehézségekbe
ütközött. A Galgamente viszont pozitív példával járt elöl,
hiszen a járás valamennyi településének önkormányzatai támogatásukról biztosították az
új hivatalt. A házigazda Aszód
Város Önkormányzata Sztán
István polgármester vezetésével maximális segítséget nyújtott a hivatali helyiségek kialakításához, és a Városháza munkatársai is segítik a hivatal
eredményes mûködését.
– A feladatok és a hatáskörök
jogilag tisztán meghatározottak, a polgárok ügyeinek megfelelõ intézése közös feladatunk és érdekünk – hangsúlyozta Dr. Szebenyei Zsolt, aki
úgy véli: nem csak az önkormányzatok, de a polgárok pozitív hozzáállása is igazolja a járási rendszer létjogosultságát.
A januári nyitás óta többnyire
elismerõ megjegyzéseket kaptak az ügyfelektõl. Természetesen elõfordulnak kisebb hibák,

emiatt néhány kritika és javaslat is érkezett (fõleg a szociális
támogatások késedelmes kiutalásával kapcsolatosan); ezeket igyekeznek hasznosítani
munkájuk eredményesebbé tételénél.
A járási koncepciónak megfelelõen fontos cél, hogy az ügyintézés minél közelebb kerüljön az állampolgárokhoz. Az
aszódi és a turai okmányiroda
mellett Bagon és Kartalon ügysegédi szolgálat mûködik, amit
a hivatalvezetõ Galgamácsán is
szeretne bevezetni. Ezzel elsõsorban a nehéz helyzetben élõ,
anyagi gondjaik miatt már
Aszódra is nehezen bejutó lakosokon szeretnének segíteni.
Sajnos néhány ügytípus esetében (pl. nép- és állategészségügyek, munkaügyek, földhivatali ügyintézés) az aszódi járásban élõknek változatlanul
Gödöllõre kell utazniuk. Beszélgetésünk után Dr. Szebenyei Zsolt gödöllõi hivatalvezetõ kollégájával és a megyei

munkaügyi központ kirendeltségének vezetõjével egyeztetést
folytatott arról, hogy a munkaügyi központ – az anyagi lehetõségek függvényében heti egykét alkalommal, késõbb önálló
aszódi kirendeltséget mûködtetve – kihelyezett ügyfélfogadást tartson Aszódon. Ez elsõsorban a nehéz anyagi helyzetben élõ munkanélkülieknek
jelent segítséget, akik közül a
legtöbben a járáshatárhoz közeli településeken, tehát Gödöllõtõl távolabb élnek.
Február 1-jétõl az aszódi okmányirodában hétköznap 8-tól
20 óráig tartó ügyfélfogadási
rendet vezettek be. Egyes idõszakokban kizárólag telefonon,
e-mailben vagy személyesen
egyeztetett idõpontban fogadják az ügyfeleket. Október 1-tõl
az okmányirodák kormányablakként mûködnek tovább; ehhez városunkban több, az ügyintézéshez kapcsolódó közszolgáltatás – pl. postai és banki –
elérhetõségének növelése, de a

Dr. Szebenyei Zsolt
járásközpont megközelíthetõségének fejlesztése is szükséges. A járási hivatal vezetõje felméri az Aszódra irányuló közösségi közlekedést, s ha szükséges, az ügyfelek ide- és hazautazásának megkönnyítése
érdekében menetrend-bõvítésre tesz javaslatot a szolgáltatók
felé.
H. Sz.

Sikeres volt a Petõfi gimnázium jótékonysági bálja
A bevételt természettudományos tantárgyakat segítõ eszközök fejlesztésére fordítják
Az aszódi Petõfi Sándor
Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollégium február 8-án Dr. Basa
Antal emeritus polgármester védnökségével rendezte meg idei, rendkívül jó
hangulatú jótékonysági
bálját.
A színvonalas mûsorban
iskolánk diákjai mellett olyan
kiválóságok szerepeltek, mint
a lõrinci Pitypang Néptánccsoport, az isaszegi Klapka
György Általános Iskola társastánc tanszakának hallgatói, az
Alkat-Réz mûhely rézfúvósai
és a lassan állandó fellépõnknek számító bagi Muharay
Elemér Népi Együttes.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok segítségét,
akik a rendezvény erkölcsi és
anyagi sikeréhez hozzájárultak.
Fõ támogatónk: Vanó
András – Kis „Csuki” Kifõzde.
További támogatóink: Bagó
család, Bánhegyi család,
Bertók család, Gódor család,
Gömzsik család, Gugó család,
Jancsek család, Jenei család,
Kerti család, Lummer család,
Ocsovszki család, Ortutai
család, Peterson család, Petor
család, Podonyi család, Puskás
család, Tasnádi család, Tóth
család, Varga család, Viszló
család, Dr. Basa Antal, Dénes
család – Magyar Posta Zrt.,
AFZÉLIA Fa- és Építõipari
Kft., Baraka Bonbon Kft. – Gö-

döllõ, Csibi Gyöngyi, Domonyvölgyi Horgász Egyesület,
EMESE Optika – Gödöllõ,
eXbox Élményház Kft., Frajna
Miklós, Frufruszalon Gödöllõ,
Gödöllõ Város Önkormányzata, Harangozó Csaba, Íródeák Papírbolt, Lenke Esküvõi
Ruhaszalon, Möbelz – Gentextil Kft. – Gödöllõ, Nexus
ABC, Palya Józsefné – Bag,
Polgármesteri Hivatal – Iklad,
Quality 94 Kft., Sápi Zoltán,
Stohl András, Szilágyi Mihályné virágkereskedõ, Tisztító-

szalon.hu, Tóth Zsolt TUTI
Ostya – Bag, Tutanhamon
Museion, VA-SZIL Építkezõk
Mintaboltja. Külön köszönet a
dekorációért a Puskás családnak, és a büfé körüli segítségért
az Urr és a Jancsek családnak.
Az est bevételét a természettudományos tantárgyakat segítõ eszközök fejlesztésére fordítjuk.
Csobán Attila igazgató
és Az Alma Materért
Alapítvány Kuratóriuma

Következõ
lapzárta: március 13.
megjelenés: március 22.
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Ízelítõ akcióinkból:

Február 21-tõl március 3-ig:
139,-Ft COOP ketchup 500g
Szatmári Finomliszt BL-55 1 kg
379,-Ft Medve sajt több íz 8 cikkelyes 140g
RAMA Classic margarinkrém 500g
199,-Ft Arany Ászok dobozos sör 0,5l
Marco Polo B hosszúszemû rizs 1kg
199,-Ft Eduscho Wiener Extra õrölt kávé 250g
Globus ínyenc mártás 227g
69,-Ft Maggi Bolognai spagetti alap 60g
Gyõri Édes Dörmi csokis piskóta 30g
269,-Ft Pickwick tea több íz 20x1.5g
Negro cukorka classic 159g
HARD-WEST vörös Kidney bab 400g/240g 139,-Ft Dr.Oetker vanillincukor 3+1 40g
139,-Ft Szentkirályi ásványvíz 1.5l
HARD-WEST Chilis bab 400g/240g
179,-Ft Lorin öblítõ koncentrázum 1l több illat
Dini tej 2.8% dobozos 1l
249,-Ft Persil Duo caps 15 db
COOP félzsíros tehéntúró 250g
199,-Ft Pur mosogatószer balzsam aloe vera 900ml
COOP UHT fõzõtejszín 20% 200g
Danone könnyû és finom joghurt több íz 125g 59,-Ft Baba habfürdõ, több illat 750 ml
Mlieko milk UHT tej 1,5% 1l
169,-Ft Pick löncs
Kaiser Aranypulyka füstölt párizsi sajttal 1.199,-Ft/kg Trappista sajt német
1.499,-Ft/kg Magyar tejföl 12% 330g
Kaiser májusi csemege
1.899,-Ft/kg Mizo Flört réteges joghurt több íz 150g
Pick Nosztalgia marhapárizsi

279,-Ft
245,-Ft
199,-Ft
449,-Ft
269,-Ft
279,-Ft
109,-Ft
99,-Ft
299,-Ft
1.299,-Ft
399,-Ft
699,-Ft
1.299,-Ft/kg
1.299,-Ft/kg
149,-Ft
89,-Ft

Február 22-tõl 24-ig:
1.249,-Ft/kg
Sertés comb csont nélkül
Gyermelyi tészta 4 tojásos szarvacska/tarhonya 500 g 269,-Ft
MILKA csokoládé több íz 100 g
199,-Ft
FRISCH Fassl sör dobozos 0.5l
119,-Ft

Sertés lapocka csont nélkül 1.149,-Ft/kg
399,-Ft
Triana étolaj
DINI vödrös tejföl 12% 850 g 399,-Ft
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Az Aszód FC felhívása
Kedves Szülõk, Tisztelt Támogatóink!
Közeledik a 2012. év személyi jövedelemadó elszámolásának
ideje. Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az Aszódi Futball
Club mint civil szervezet jogosult lett a személyi jövedelemadó
civil szervezetek részére történõ felajánlások 1%-nak fogadására.
A látványcsapat-sportok társasági adó támogatásából folytatódik a klub utánpótlás-nevelõ programja. 2013. õszén indítjuk
az U17-es csapatunkat, így teljessé válik az utánpótlás csapatok
száma, hiszen a gyerekek részére 7 éves kortól egészen a felnõtt
csapatig tudunk életkoruknak megfelelõ csapatot biztosítani.
Az utánpótlás csapatainkban futballozó gyerekekkel szakképzett edzõk foglalkoznak heti 2-3 alkalommal. A csapatokat korszerû sportruházati eszközökkel szereltük fel, a minõségi szakmai munkához minõségi eszközöket szereztünk be.
Szeretnénk, ha programunk tovább folytatódna, s ebben
nagy segítségünkre lenne a személyi jövedelemadó civil szervezetek részére felajánlható 1%-a. Kérjük, segítse munkánkat,
hiszen Önnek ez csak egy kis adminisztrációs többletet jelent,
klubunknak viszont óriási segítség!

Adószámunk: 19180069-1-13
Köszönettel: az Aszód FC elnöksége

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 rendelésre
¯ Színes beltéri falfestékek
¯ Festéshez, mázoláshoz zománcok,
lazúrok, lábazat- és homlokzatfestékek

ASZÓD,
LAKÓTELEPI
FESTÉKTAPÉTABOLT
Volánbusz bérletek
kaphatók!

Aszód, Kossuth Lajos út 34.
Tel: 28/402-121

( (28) 401-691

Tura, Bartók tér 3.
Tel: 06-70-360-4385

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

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

2013. FEBRUÁR
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Gyógyszertári ügyelet
szombaton 8-12-ig
vasárnap 9.30-11.30-ig
páratlan hétvégén
(március 2-3., 15-16-17.)
a Városi Gyógyszertárban

(Szabadság tér 2., Tel.: 500-015);

páros hétvégén
(február 23-24.,
március 9-10., 23-24.)
a Szent István Patikában

(Kondoros tér 49. Tel.: 400-552).

Rendõrjárõr:

Tel.: 06-20-516-5940

Polgárõrség:

06-70-339-6165
www.aszodpolgarorseg.hu

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

Állatorvosi
ügyelet
Ügyelet
Február 23-24.:
Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1.
Tel.: 06-30-449-6319
Március 2-3.:
Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u.207.
Tel.: 06-20-956-6529

Egy százalék
Az Aszód Városért Alapítvány
tisztelettel kéri, hogy jövedelemadója 1%-át az alapítvány
javára szíveskedjen felajánlani.
Köszönjük!
Adószámunk:
19180461-1-13

Március 9-10.:
Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.
Tel.: 06-30-275-4718
Március 15-17.:
Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1.
Tel.: 06-30-449-6319
Március 23-24.:
Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.
Tel.: 06-30-400-9819
Március 30-31 - Április 1.:
Dr. Dobos László
Tura, Thököly út 35.
Tel.: 06-20-925-3824

Az Aszódi Városi Nyugdíjas
Klub kéri, hogy jövedelemadója
1%-át a Klubunk javára szíveskedjen felajánlani.
Köszönjük!
Adószámunk:
18718018-1-13

!
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Kérlek,
ha bármit is
tudsz róla,
jelentkezz!
Kalmár Beáta
+36 20 419 9619

Bõvebb információ:
http://talaltcica.org/archives/23971

WILA
Thai masszázs szalon
Aszód, Szent Imre út 14.
Ha testi, lelki feltöltõdésre vágyik,
látogasson el hozzánk!
H képzett thai masszõrök,
H barátságos, hangulatos környezet,
H alacsony árak
várják a szalonba érkezõ vendégeket!
Különlegesség:
reflex STICK talpmasszázs

Nyitási akció:
minden masszázs típus
3.300,- Ft/óra
február végéig!

Bejelentkezés, érdeklõdés CSAK telefonon,
keddtõl vasárnapig 9 - 17 óráig.
Tel: 06-70-665-4217
www.facebook/wila tradicionalis thai masszazs szalon
2013. FEBRUÁR
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Programok március 15-16-án Gyászol a Városi Nyugdíjas Klub
10 órakor a Tabán téren, a 48-as emlékmûnél:
10.00
10.10
10.15
10.30
10.40
10.50
10.55

Podmaniczky AMI Fúvószenekarának mûsora
Himnusz
a Csengey Gusztáv Általános Iskola tanulóinak
mûsora
Kovács Tamás alpolgármester ünnepi beszéde
a Városi Nyugdíjas Klub
hagyományõrzõ csoportjának dalcsokra
Szózat
Koszorúzás (közremûködik a Podmaniczky AMI
Fúvószenekara)

19.00: Aszód Városi Kulturális Központjának
alakulóünnepsége
19.00

19.15
19.30
19.45
20.00

Gyülekezés a Városi Könyvtár elõtt
Köszöntõt mond Aszód Városi Kulturális
Központjának igazgatója
Zene: Fix-Stimm zenekar
Gyertyás felvonulás indul a volt Tiszti Klubhoz
A volt Tiszti Klubnál köszöntõt mond
Koncz István, a Mûvelõdési Bizottság elnöke
Zene: Fix-Stimm zenekar
Gyertyás felvonulás indul a Petõfi Múzeumhoz
Köszöntõt mond Kovács Tamás alpolgármester
Az Aszód Városi Kulturális Központ igazgatója
bemutatja az intézményt és a munkatársakat
A kiállításokat megnyitja Asztalos Tamás
muzeológus, városi mûvelõdésszervezõ
Az idõszaki kiállítás címe:
Képzõmûvészeti alkotások az Aszód Városi
Kulturális Központ gyûjteményében
Március 16-án 8 órától:
Március 15. Kupa Lövészverseny
a volt Tiszti Klubban

8.00
9.00
10.00
14.00
16.00

Megdöbbenve értesültünk
róla, hogy Szilágyi Sándorné
Erzsike, tiszteletbeli elnökünk
hirtelen elhunyt. Õ, aki úgy
szeretett élni, szeretett a klubba járni. Nagyon sokat köszön-

hetünk neki, mindig szívén
viselte a klub dolgait. Hiányozni fog nekünk, klubtagoknak.
Nyugodj békében, örökös
tiszteletbeli elnökünk!
Takács Lajosné

Az Aszódi Szabadidõsport
Egyesület hírei
A TÁMOP 3.2.11/10-1/KMR2010-0073 pályázat megvalósítása az Aszódi Szabadidõsport
Egyesület szervezésében az
elõzetes terveknek megfelelõen
alakul. A programok megvalósításában közremûködõ 29 fõ
pedagógus eddig közel 900 óra
tanórán kívüli foglalkozást tartott január végéig. 2013. január
31-ig 12.528.666 Ft uniós forrást sikerült lehívnunk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtõl.
Jelenleg a megítélt 33.115.677
Ft támogatás 59 %-át használtuk fel, ami rendkívül jónak
mondható, hiszen még csak a
megvalósítás félidejénél járunk. Februárban adtuk be a
második kifizetési kérelmünket, ebben az elszámolásban
több mint 7.000.000 Ft támogatást igényeltünk. Összességében elmondható, hogy Egyesületünk eddig sikeresen tudta
kihasználni a pályázatban rejlõ
pénzügyi lehetõségeket.

További információ a pályázattal kapcsolatban az Egyesület honlapján található:
www.asze.freeweb.hu
*
A Szabadidõsport Egyesület
úszószakosztálya várja azoknak az általános iskolás korú
diákoknak a jelentkezését, akik
szeretnének bekapcsolódni
úszószakosztályunk munkájába. Kezdõk, újrakezdõk is jelentkezhetnek! További információ: Garádi Géza vezetõedzõ – 06-70-238-3542

Ismét látogatható
az aszódi uszoda!
Március 4-én ismét megnyitja kapuit a Petõfi Sándor Gimnázium tanuszodája a nagyközönség számára, heti három
alkalommal az esti órákban.
További információkat az iskola honlapján lehet olvasni:
www.petofi-aszod.hu

Regisztráció
Sorsolás, eligazítás
Lövészverseny
Ebéd
Eredményhirdetés

Összeállította:
Asztalos Tamás mûvelõdésszervezõ, muzeológus
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: 02/2013
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.

2013. március 9. 20.00
Gödöllõ, SZE Sportcsarnok
Vendég: Kiss Tibor
Elõzetes programban: CimbaliBand
Jegyek az ismert helyeken kaphatók!
Info: 06-20-980-3432

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

