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A létezés és az
összefogás jelképei

Lezárult öt aszódi és egy domonyi
intézmény közös TÁMOP-pályázata Augusztus 20-i ünnepség és téravató
A gesztor Aszód Város
Könyvtára és Mûvelõdési
Háza augusztus 30-án tartotta a TÁMOP-3.2.11/101/KMR-2010-0065 sorszámú, „Egyedülálló pedagógiai és mûvészeti komplex
tanulási formák elterjesztése az aszódi Városi
Könyvtár és partnerei szervezésében” címû nyertes
pályázat ünnepélyes projektzáró rendezvényét.
A Társadalmi Megújulás
Operatív Program keretében
meghirdetett, „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidõs tevékenységeinek támogatása”
címû pályázat megvalósításában a gesztoron kívül öt intézmény – a Városi Óvoda, a Csengey Gusztáv Általános Iskola, a
Podmaniczky Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, az
Evangélikus Egyház Petõfi
Gimnáziuma, valamint a domonyi Koren István Általános
Iskola – vett részt. Az elnyert
mintegy 44,5 millió Ft-ból különféle szakkörök (informatika, tánc ill, néptánc, ének-zene,
fotó, rajz, kerámia, kézmûves,
honismereti, kézilabda), témanapok, táborozások, sportversenyek és vetélkedõk valósultak meg. A közremûködõ több,
mint negyven pedagógus a tehetséggondozás és -fejlesztés

területén is eredményeket ért
el; a domonyi iskola hátrányos
helyzetû kisdiákjai az aszódi
könyvtár közremûködésével (a
pályázati összeg közel felét kitevõ informatikai eszközbeszerzés révén) számítógépes
tanfolyamon vehettek részt. A
projekt keretében tartott foglalkozások óraszáma meghaladja a 2100-at.
A projektmenedzseri feladatokat nyugállományba vonulásáig Sáhóné Bordás Éva
könyvtárigazgató látta el. A feladatot idén átvállaló Odler
Zsolt megbízott könyvtárvezetõ köszönetet mondott neki
és valamennyi közremûködõnek a projekt sikeres lebonyolításáért. Bár a program hivatalosan egy év után lezárul,
eredményei késõbb is mérhetõek lesznek a gyermekek körében.
Ugyancsak elismerését fejezte ki Sztán István polgármester, az Aszódi Kistérség Önkormányzatai Társulásának
elnöke, aki hangsúlyozta: a nehéz gazdasági helyzetben e pályázati forrás különösen nagy
segítséget jelentett a programban résztvevõ gyermekek ismereteinek bõvítésében, életre
szóló élményekhez juttatásában.
H. Sz.

Városunk augusztus 20-i ünnepsége a koronázási jelvények másolatát és a zászlókat hozó díszmenet érkezésével kezdõdött. Az evangélikus gimnázium szomszédságában kialakított és ezen alkalommal felszentelt Szent
István Parkban a történelmi egyházak vezetõi tartottak
ökumenikus istentiszteletet, amit az új kenyér megáldása követett.
– Mi, aszódiak ezen a napon a
Szent István nevét megörökítõ
park, valamint az elsõ királyunkhoz kötõdõ, a „Szent István koronázási ékszerei” elnevezést viselõ emlékmû avatásá-

val emlékezünk és gazdagítjuk
városunkat, szépítjük környezetünket – hangsúlyozta ünnepi beszédében Sztán István
polgármester, majd összefog(folytatás a 3. oldalon)

Százhúszmilliót nyert a város
a Napsugár Óvoda bõvítésére
Tizenkettõ híján százhúszmillió Ft-ot nyert el
Aszód Város Önkormányzata a Napsugár Óvoda felújítására és bõvítésére. A
kiírás az Új Széchenyi Terv
keretében jelent meg, a
forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza.
A nevelési intézmények fejlesztésére kiírt pályázat igen
kedvezõ, 95%-os támogatottságú, tehát az elnyert összeghez
városunknak kb. hatmillió Ft
önrészt kell biztosítania. A lap-

zártánk idején a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján
megjelent tájékoztató szerint a
bíráló bizottság 47,8 ponttal értékelte a benyújtott pályázati
dokumentumot. A beruházás
során a Szent Imre utcában álló intézmény épülete a külsõbelsõ felújítás és korszerûsítés
mellett gyarapodik egy-egy új
csoportszobával, vizesblokkal
és öltözõvel, fejlesztõhelyiségekkel (tornaszobával, logopédiai szobával), és a sóterápiás
szoba is megfelelõ körülmények között mûködhet majd.

A tervezõ Plan Libre Bt.
látványterve
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Az együttmûködés újabb lehetõségei
Húsz éve írták alá Aszód és Obernburg testvérvárosi szerzõdését
Az aszódi házigazdák gazdag
programmal és látnivalókkal
várták a III. Testvérvárosok
Találkozója – XXI. Aszód Fesztivál vendégeit. A külföldi küldöttségek számára öt napig
tartó programsorozat nyitánya
augusztus 17-én a Morpheusz
Galériája címû tárlat megnyitója volt a Podmaniczky-kastély János-szárnyában (errõl a
6. oldalon külön cikkben olvashatnak). Este egy, az elõzetesen
meghirdetett programban
nem szereplõ eseményre került
sor a Fesztivál színpadán: a
Podmaniczky Zeneiskola
Szimfonikus Zenekara adott
fergeteges koncertet klasszikus és mai szerzõk mûveibõl.

Az együttmûködés
múltja és jövõje
Másnap a Kistérségi Gondozási Központban tartott konferencián elsõként Sztán István
polgármester számolt be a küldöttségeknek a legutóbbi találkozás óta tapasztalható aszódi
változásokról, az önkormányzat sikereirõl, problémáiról és
megoldásra váró feladatairól.
Ezután felidézte a rendszerváltás utáni idõszakot, amikor az
országban egyre több település
kereste a határon túli kötõdéseket. Így tett Aszód is, és 1991-

ben felvették a kapcsolatot a
németországi Obernburggal. A
kölcsönös látogatásokat követõen – a köztük lévõ ezeregyszáz kilométer távolság és a
gazdasági különbségek dacára
– a partnerség szentesítése
mellett döntöttek, s 1992. november 21-én a települések akkori vezetõi, Bagyin József és
Wendellin Imhof aláírták az
együttmûködési megállapodást. E kapcsolatrendszernek a
kulturális, társadalmi együttmûködés mellett gazdasági
eredményei is vannak: közvetve e kapcsolatnak köszönhetõ a
Richard Fritz Kft. letelepedése
városunkban. (Az ünneplés
szeptember végén Obernburgban folytatódik, ahová népes
küldöttség utazik Aszódról,
köztük városunk szimfonikus
zenekara is.)
Walter Berninger, Obernburg polgármestere köszönetét
fejezte ki a szíves vendéglátásért, s többször kiemelte: mindig nagyon jól érzik magukat
Aszódon. Hangsúlyozta, hogy
mindazokat az aszódiakat és
obernburgiakat is köszönet
illeti, akik az elmúlt két évtizedben hozzájárultak a kapcsolatok kialakításához és kiszélesítéséhez. Egymás megismerésével, a másik iránt tanúsított
tisztelettel hidakat építettek a

Miénk itt a tér...
Sikeres programok az Aszód Fesztiválon
Az Aszód Fesztivál fellépõire
városunk határain túlról is
sokan voltak kíváncsiak. Wolf
Kati, Takács Nikolas, Kasza
Tibor, az Apollo 23, Baricz
Gergõ és Muri Enikõ mellett az
aszódi Kakucs Katalin, a nyárádszeredai Bekecs Táncegyüttes, az utcabáli hangulatot
idézõ mogyoródi Csoresz Zenekar és a G. P. S. Zenekar, valamint az aszódiak Zumba fit-

ness bemutatója szórakoztatta
a közönséget. A legnagyobb érdeklõdés a Magna Cum Laude
élõ koncertjét övezte. A bõ három év után ismét nálunk fellépõ gyulai zenekar tagjai már
órákkal a kezdés elõtt megérkeztek, és hangolódás a koncertre ide vagy oda, nem kosarazták ki az autogramot kérõ
vagy közös fotót készíteni szándékozó rajongókat.

2012. SZEPTEMBER

két település és azok lakói közé.
Az obernburgiak sok erõfeszítést tettek a német demokrácia
fejlõdéséért, ami a testvérvárosi kapcsolatok alakulására is
hatással volt. Walter Berninger
küldöttségük ajándékaként átnyújtott polgármester kollégájának egy festményt, amelyet
egy Obernburg közelében élõ
festõmûvésznõ alkotott, valamint a német testvérváros ezer
eurós adományát, amit az
aszódiak saját belátásuk szerint megjelölt ifjúsági célokra
fordíthatnak.
Dászkel László, Nyárádszereda korábbi polgármestere
elõször a családi okok miatt
távol maradt jelenlegi városvezetõ, Tóth Sándor üdvözletét
tolmácsolta. Gratulált a színes
aszódi programsorozathoz és a
magyar-német partnerség két
évtizedes fennállásához. Rámutatott, hogy a nyárádszeredai Petõfi Líceum és az aszódi
Petõfi Gimnázium között épp
két évtizede jött létre a partnerkapcsolat, amit két évvel
késõbb követett a városok közötti együttmûködési megállapodás aláírása. A közös munka
eredményességét egy, a konferencia helyszínéhez kötõdõ példával igazolta: az ötezres lélekszámú Nyárád-menti kisvárosban néhány éve az aszódihoz hasonló szociális intézményt hoztak létre, ahol szeretnék hasznosítani az itteni Kistérségi Gondozási Központ
mûködési tapasztalatait.
Anton Ardelean, Tótmogyorós polgármestere ugyancsak
megköszönte a szíves fogadtatást, majd elmondta: amikor
jönnek, minden egyes alkalommal új dolgokat fedeznek fel
Aszódon, amiért elismerését
fejezte ki a városvezetésnek.
Ruhr-vidéki tapasztalatait felidézve a négy testvértelepülés
összefogását szorgalmazta a
közös EU-s pályázati programok kiaknázásában.
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A létezés és az összefogás jelképei
Augusztus 20-i ünnepség téravatóval – Átadták a városi kitüntetéseket
(folytatás az 1. oldalról)

lalta a magyar koronázási jelvények történetét, ami kalandos fordulataival történelmünk viszontagságos és dicsõ
napjainak hullámzó ívét követte. Nem véletlen, hogy a Szent
Korona a századok során a
Duna mentén letelepedett, berendezkedett, államot alapított
nép mai létezésének és összefogásának legfõbb jelképévé
vált. Ezt jelképezi a Kapu Júlia
és Kapu Lajos Munkácsy-díjas
képzõmûvészek által készített
emlékmû is, amelyet a Szent
István Parkkal avattak fel.
Ezután a III. Testvérvárosok
Találkozója alkalmából a küldöttségek vezetõi emlékfát
ültettek a téren, majd a városi
kitüntetések átadása következett. Az Aszód Város Díszpolgára címet Keményné Koncz
Ildikó, a Raiffeisen Bank Önkormányzati Fõosztályának
vezetõje vehette át. Városunk
szülötteként évtizedek óta segíti Aszód fejlõdését; elõször a
nagyközségi tanácsnál dolgozott, majd az OTP-ben és a
Pénzügyminisztériumban töltött be felelõs beosztást, az
utóbbi 18 évben pedig a Raiffeisen Bank Zrt. egyik vezetõ
tisztségviselõje. A képviselõtestület Huszár Mihály, az

AKVÍZ Kft. ügyvezetõje, az
Aszódi Öregdiákok Egyesületének társelnöke négy évtizedes
közszolgálati munkáját az
Aszód Városért Kitüntetés
odaítélésével ismerte el . Aszód
Város Sportdíját idén Hárs
Dénes kapta, akinek neve elválaszthatatlanul egybeforrt a
kutyatenyésztés, a kutyagondozás, a kutyás futás, valamint
a hosszútávfutás és a kerékpározás fogalmaival, s aki e sportágak eredményes mûvelésével
öregbítette városunk hírnevét.
A „Tiszta Szép Városért” kitüntetõ címet Blaubacher

László, a SIMPEX 92. Kft. ügyvezetõ igazgatója érdemelte ki
a Kossuth Lajos út 28. szám
alatti üzletház színvonalas
megépítéséért, a korszerû és
hagyományos építészeti kultúra harmóniájának megteremtéséért, a városkép gazdagításáért. Dászkel László, Nyárádszereda nemrégiben leköszönt
elsõ embere az erdélyi település
és Aszód kapcsolatának közel
két évtizedes, példaértékû ápolásáért elismerõ oklevelet és a
Városházát ábrázoló kristálycseppet vehetett át Sztán
István polgármestertõl.

Köszönet az összefogásért
Aszód Város Polgármestere a Szent István tér megvalósítása érdekében született összefogásért
köszönetét fejezte ki Aszód Város Önkormányzat Képviselõ-testületének, az emlékmûvet tervezõ
illetve kivitelezõ Kapu Júlia és Kapu Lajos iparmûvészeknek, Kovács Sándor Károlynak a park
kivitelezéséért, Szlucska Tamásnak, Vass Róbertnek a segítõ munkájáért, Okos Gyulának a kedvezményes virágokért, Varga Andrásnak (Bag) az emlékmû anyagának biztosításáért, Szamosvölgyi Istvánnak sokrétû vasipari munkájáért, Ondrik Jánosnak a földmunkáért, Csabai Tündének a zászlók, drapériák elkészítéséért, a Városi Nyugdíjas Klubnak, a Hagyományõrzõ Csoportnak és a Galgamenti Nyugállományú Honvédek Egyesületének a park építésében nyújtott segítségükért, Szikora Jánosnak és munkatársainak közel 100 óra társadalmi munkájukért, a színpadhoz nyújtott segítségükért, Dajka Józsefnek a elkészített hulladékgyûjtõkért, az anyagárban
biztosított kerti bútorokért, Dániel Jánosnak az ereklyékre elkészített márványtábla feliratokért,
Kelemen Jánosnak a világítás elkészítéséért, Ritecz Györgynek, a Galgamenti Víziközmû Kft.
vezetõjének és munkatársainak, Huszár Mihálynak, az AKVÍZ Kft. ügyvezetõjének, a Szentkereszt utca lakóinak a megvásárolt fáért, a közmunkásoknak, a városüzemeltetõknek a fegyelmezett munkájukért, Aszód Város Polgármesteri Hivatala dolgozóinak segítségükért, az Aszódi Sütõipari Zrt.-nek a megsütött kenyerekért és a Kistérség kenyeréért.
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Önkormányzati hírek
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A GAMESZ volt épületében lesz a járási hivatal
Lapzártánk után, szeptember 6-án tartotta ülését Aszód
Város Képviselõ-testülete.
Elõször Dr. Leitli Norbert képviselõi eskütételére került sor.
Az új városatya a mandátumáról június végén lemondott
Gyárfás Zsuzsát váltotta a döntéshozó testületben. Sztán
István polgármester köszönetét fejezte ki az utóbbi két ciklusban megválasztott képviselõ asszonynak munkájáért.

Út, csatorna

Lajos úton – a következõ hetekben, majd tavasszal további
korlátozásokra kell számítani:
a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
õsszel ideiglenesen megszünteti az aszfalthiányt, tavasszal
pedig teljes szélességben felmarja és újraaszfaltozza az
érintett útsávot.
A polgármester röviden beszámolt a III. Testvérvárosok
Találkozója – XXI. Aszód Fesztivál eredményeirõl. A rendezvénysorozat kizárólag EU-támogatásból és szponzorok segítségével valósult meg. Köszönetét fejezte ki a lakosságnak a
Fesztivál alatt tanúsított türelmükért és együttmûködésükért. Elnézést kért a rendezvényt ellenzõ polgároktól,
ugyanakkor megjegyezte: a vonatkozó jogszabály alapján a
hasonló rendezvények megtartásánál tolerálniuk kell az esetleges zajt.

Befejezõdött a Szentkereszt
utca aszfaltozása, a városi tulajdonú utakon pedig elvégezték a kátyúzási feladatokat. A
térségi csatornaprojekt munkálatai is a finisükhöz közelednek: e hónap végén megkezdõdik az újonnan lefektetett csõhálózat próbaüzeme és átadása. (Az aszódi szennyvíztelep
bõvítési üteme már most a próbaüzemnél tart.) A napokban a
csatornafedelek környékét aszEgymást követõ
faltozzák; ezután a munkálatárgyalások
tok idején sávosan felbontott
Az önkormányzat folytatja a
önkormányzati utak és járdák
helyreállítása következik. A tárgyalásokat a Szakorvosi
közlekedésben munkavégzés Rendelõintézet mûködtetésémiatt – elsõsorban a Kossuth rõl, a továbbra is fennálló álla-

mi alulfinanszírozás megszüntetésérõl. A képviselõk elfogadták az intézményt üzemeltetõ
MedCenter Kft. ezzel kapcsolatos beszámolóját, egyúttal felkérték a céget az eszközamortizáció pótlására vonatkozó intézkedési terv elkészítését
Tárgyalásokra került sor az
aszódi járási hivatal székhelyérõl, amely a jövõ év elején a
GAMESZ volt épületében kezdi meg mûködését. A járási hatáskörbe kerülõ Okmányiroda
még legalább két évig a Városházán fogadja az ügyfeleket.
Utóbbi átköltöztetésére és magára a hivatal kialakítására
nincs külön forrás, de Aszód
Város Önkormányzata biztosítja a szükséges feltételeket –
tájékoztatott városunk polgármestere, egyúttal reményét fejezte ki, hogy a leendõ járás elsõ
embere és a város vezetése között jól mûködõ munkakapcsolat alakul ki.
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állandó
tûzoltóõrsöt szeretne létrehozni Aszódon. A Malom közben
álló volt tûzoltószertár épületét
alkalmasnak találják e célra –
itt azonban az 1992-ben Kaáli
Nagy Kálmán által alapított

Átadták a felújított városi piacot
Augusztus 11-én tárogató
hangjaira nyílt meg a felújított piac a Kondoros téren: az árusítóasztalok körül nyüzsgõ kistermelõk,
árusok és vásárlók szombat reggelét Rónai Lajos
muzsikája tette emlékezetessé.
Sztán István polgármester
néhány szóval átadta a nyáron
megújult – s a munkálatok idejére ideiglenesen a Szabadság
térre költöztetett – piacot. Az
árusítótér új kõburkolatot és
fémlemez tetõfedést kapott, a
piacfelügyelõi bódé helyén pedig a kivitelezõ Szikora Bt. egy

irodából és mellékhelyiségekbõl álló épületet emelt. A polgármester jelezte: A létesítmény üzemeltetési költségeinek növekedése miatt januártól várhatóan emelkedik a kilenc éve változatlan helypénz
összege.
A piac felújítására 2011 tavaszán közel 16,7 millió Ft
LEADER-támogatást nyert el
az Aszód Városért Alapítvány.
Jogszabályi ütközés miatt e támogatás felhasználására végül
nem kerülhetett sor, így az önkormányzat saját forrás (az
aszódiak által befizetett kommunális adó) ráfordításáról

döntött. A felújítás közel bruttó
18 millió Ft-ba került; a régi bódé elbontásakor feltárult egy, a
terveken nem szereplõ 25 m3es derítõ, s ennek megszüntetése növelte a tervezett költségeket.
A piacfelügyelet várja a létesítmény mûködésével kapcsolatos visszajelzéseket. A jelentõs forgalom miatt balesetveszélyt jelent a fedett és a szabad
piacterületet elválasztó vízelvezetõ árok, ami egy csõvezeték
lefektetésével hamarosan eltûnik.
-hiszi-
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Aszódi Elektromos Gyûjtemény található. A Petõfi Múzeum városi kezelésbe adásáról
a napokban folytatódnak az
egyeztetések; amennyiben
ezek sikerrel járnak, a Gyûjtemény átkerülhetne a múzeumba, a tûzoltóbázis pedig a
Malom közben indulhatna
újra.

Idén is benyújtják
az önhiki-pályázatot
Az állam az intézmények
mûködtetési költségeinek
mindössze 43 %-át biztosítja,
ezért a forráshiánnyal küzdõ
Aszód önkormányzatának
képviselõ-testülete önhiki-pályázat benyújtásáról döntött.
Mint azt Sztán István polgármester a Csengey Gusztáv
Általános Iskola tanévnyitó
ünnepségén is bejelentette, a
korábban átadásra tervezett
Csengey Gusztáv Általános Iskolát és a Podmaniczky Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményt továbbra is az önkormányzat mûködteti.

Hulladékkezelés
A MÉH-telep szomszédságában tervezett hulladékudvar
Zöld Híd Régió Kft. által történõ megépítése forráshiány
miatt tovább késik, mert a beruházás megkezdéséhez tízmillió Ft hiányzik. Fontos információ, hogy a szolgáltató
idén utoljára október 4-én szállítja el díjmentesen a háztartásoknál termelõdõ zöldhulladékot. Az illegális szemétlerakó
helyeket használók ezután is
jelentõs büntetésre számíthatnak. A legutóbbi eset kapcsán a
Polgármesteri Hivatal keresi
azt a személyt, aki a csatornázás közben végzett útfelbontásokból származó, ideiglenesen
a Mély útnál tárolt anyag mellé
épületbontás során keletkezett
törmeléket rakott le.
H. Sz.
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Önkormányzati hírek
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Összevont tanévnyitó a Csengey iskolában
A hagyományoktól eltérõen
mindkét tagiskola tanévnyitó
ünnepségét egyszerre, a
Csengey iskola fõépületében
tartották augusztus 31-én. Az
507 általános iskolást (köztük
75 elsõs kisdiákot), szüleiket és
a pedagógusokat Sztán István
polgármester és Lakatos Csilla
megbízott igazgató köszöntötte. A polgármester bejelentette,
hogy az iskola és a Podmaniczky Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény mûködtetését az
önkormányzat ezután is maga
kívánja megoldani.

Helyi adózással
kapcsolatos információk
Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk
Önöket,
hogy a 2012. évi helyi
adók, gépjármûadó pótlékmentes fizetési határideje
hamarosan lejár. A 2012.
évi adó két egyenlõ részletben március 15-ig, illetve szeptember 17-ig fizethetõ meg. Határidõn túli befizetés esetén késedelmi pótlék kerül felszámításra, melynek mértéke
minden késedelmes naptári
nap után a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
Azokkal az adózókkal
szemben, akik határidõben
nem teljesítik a fizetési
kötelezettségüket:
+ azonnali beszedési megbízás benyújtását (inkasszó),
+ magánszemélyeknél munkabér-, nyugdíj- vagy egyéb
járandóság letiltását,
+ gépjármû és egyéb ingóságok lefoglalását, ingatlan végrehajtását
kezdeményezi az adóhatóság.
Gépjármûvek esetén, ha a
tartozás az egy évet meghaladja, az adóhatóság kezdeményezi az Okmányirodán
keresztül a hátralékos tulajdonában álló jármû forgalomból történõ kivonását
(rendszám bevonása).

Gazdasági társaság esetén az adóhatóság kezdeményezni fogja a cég felszámolását.
Az adóhatóság feladata az
önkormányzatot illetõ adó-,
pótlék- és bírságtartozások
behajtásán túl az Aszódon
lakóhellyel rendelkezõ magánszemélyek egyéb tartozásának beszedésére is kiterjed. Ilyen adók módjára behajtandó köztartozások a
szabálysértési, közigazgatási bírságok, szemétdíj-,
vízdíjtartozások, továbbá
tartásdíj
megelõlegezés,
valamint a más önkormányzatok által behajtásra átjelentett helyi- és gépjármûadók.
Sikertelen végrehajtási
eljárás esetén a 10.000 Ftot elérõ tartozást az adóhatóság behajtásra átadja
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.

Tisztelt Aszódi Székhelyû
és Telephelyû Vállalkozók!
Aszód Város Önkormányzat
Adóhatósága a közeljövõben
fokozott adóellenõrzésre
készül, ezen belül kiemelten a telekadó bevallási és
befizetési kötelezettségre kiterjedõen.
A helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 17. §
(a) alapján az önkormányzat illetékességi területén lévõ telek adóköteles
2009. január 01-tõl.
Aszód Város Önkormányzat
Adóhatósága ezúton felhívja valamennyi aszódi székhelyû és telephelyû vállalkozóját, hogy a helyi
telekadóról szóló 27/2011.
(XII.16.) sz. önkormányzati rendelettel módosított
23/2008. (XII.14.) önkormányzati rendelet alapján
vizsgálja felül bevallási
és befizetési kötelezettségét.

+ Az adó alanya az a jogi
személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság, aki az év elsõ napján a
telek tulajdonosa.
Segítõ együttmûködésüket + Az adó alapjának kiszámíköszönjük.
tása: Adóköteles telekrész
2
2
= Telek S m – Épület m .
Aszód Város Jegyzõje Mentes az adó alól az épület, épületrész hasznos
alapterületével
egyezõ
nagyságú telekrész. Azaz
telekadó köteles az épületnek nem minõsülõ építménnyel (pl. úttal, parkolóval) lefedett földrészlet is.
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+ A telekadó mértéke 2012.
2
január 1-tõl a telek m -ben
számított területe után
2
2
150 Ft/m (korábban 100Ft/m
volt az adó mértéke).
+ A helyi telekadó éves
adó, ami azt jelenti, hogy
az adókötelezettség az arra okot adó tényállás bekövetkeztének évét követõ
évtõl keletkezik, s az adókötelezettséget keletkeztetõ feltételek megszûnése
évének utolsó napjáig tart.
+ A telekadót az adóhatóság
önbevallás alapján kivetéssel állapítja meg.
Az önkormányzati adóhatóság a telekadó bejelentésére, bevallására nyomtatványt biztosít, ami a
www.aszod.hu honlapon, a
Szervezeti Egységek > Pénzügyi Iroda > Letölthetõ ûrlapok menüpontban megtalálható.
A befizetés átutalással a
12001008-00169993-00900000

számlaszámra teljesíthetõ.
Amennyiben az adózó adóbejelentési kötelezettségét nem teljesíti, illetve
késve teljesíti, mulasztási bírság kerül megállapításra, melynek mértéke
500.000 Ft-ig terjedhet.
További kérdésekben az
Adóhatóság
munkatársai
ügyfélfogadási idõben ill.
telefonon
(28/500-681)
készséggel segítenek.
Segítõ közremûködésüket
és együttmûködésüket elõre
is köszönjük.
Aszód Város Jegyzõje
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Morpheusz-morfológia
Képzõmûvészeti Galéria a Podmaniczky-kastélyban
Augusztus 17-tõl hat nap
alatt összesen 850 látogató
fordult meg a XXI. Aszód
Fesztivál részeként megrendezett jeles eseményen.
Amióta a kastély üresen áll,
Aszód lakosai, különösen a
fiatalabb nemzedék számára
álom volt csupán az, hogy belépjenek annak az épületnek a
területére, amely mellett naponta elhaladnak. Látják, de
nem mehetnek be. Akik egykor
ide jártak iskolába, ismét bebocsátást nyertek. A galéria megnyitásához szükség volt Kákay
István engedélyére is, aki a Magyarországi Evangélikus Egyház Irodájának igazgatója.
A kastély sajnos nincs túl jó
állapotban. A díszterem állagát
szerencsére megõrizték, a
János-szárny, valamint az épület egésze elhanyagolt, mely
tény most viszont nem számított. Az ódon falak között ezernyi titkot rejtõ csoda várta a
látogatókat Aszódon, a Podmaniczky családnak is otthont adó
kisvárosban.
Városunk mûvelõdésszervezõje, Asztalos Tamás már évekkel ezelõtt megálmodta ezt a
kiállítást, legalábbis valami hasonlót... Talán õ sem sejtette,
hogy az idõszakos galériának
ekkora sikere lesz. A széleskörû hátteret, melyben az idea
kibontakozhatott, Aszód Város
Könyvtára és Mûvelõdési Háza
biztosította. A mûvészet feltöltõ erejére szomjazó aszódiak, a
Galgamente településeinek lakói, testvérvárosi barátaink, a
fõvárosból és a Dunántúlról
érkezõ kirándulók tértek be
hozzánk... Kicsik és nagyok,
szülõk és gyermekeik, idõs hölgyek és urak arcukon érdeklõdõ mosollyal és áhítattal sétálgattak kilenc termen keresztül..., azután vissza az elejére,
majd onnan oda, ahová a szívük húzta õket. Pedagógusok
tervezték, hogy elhozzák szeptemberben diákjaikat, mert ezt
itt látniuk kell, hiszen kihagyhatatlan. Bizonyos körülmények miatt a folytatás nem

valósulhatott meg... most még.
A galéria anyaga rendkívül
gazdag volt. Minden darab egyegy mûremek, szeretettel készült, a Jóistentõl kapott szikra, tehetség és az örömteli alkotóvágy hordozója. A Podmaniczky család mûvésszé lett
egyenes ági leszármazottainak,
Aszód, a Galgamente és Gödöllõ kiváló alkotói közül 49-en
nyújtották át lelkük egy darabját az Álmok Istenének Galériájában. Mindez tökéletes
arányban és harmóniában elrendezve tárult elénk. A leomlott vakolat; a borostyánnal átszõtt, posztamensként szolgáló
kõkorlát darabjai; a hatalmas
terek tört fehér falai; az olajszagú padló, melyen egykoron iskolások lábai dobogtak, mindmind hozzátettek a kiállítás élvezetéhez és varázslatos hangulatához.
A galéria rendezõje, szervezõi és támogatói mindannyian
világlátott, bölcs emberek.
Tudják, hogy nem számít a
háttér, legyen az egy malom,
egy magtár vagy egy omladozó
kastély. Csak a hely szelleme
számít, csak az ébredés üze-

nete a fontos! Mindegy, kinek a
tulajdonában van a két épület.
A két kastélyt Aszódról nem
lehet elvinni! Mindkettõ városunk ékessége. Valójában örökre a mienk marad és vigyáznunk kell rájuk, mert a magyar
kultúra, a magyar barokk építészet kincsei.
Tiszteletteljes köszönet mindenkinek, aki megértette a kiállítás üzenetét.
Vargáné Marsal Ágnes
Fercsik Gábor és
Hídi Szilveszter felvételei

Köszönet
Bezárt Morpheusz Galériája. Ahhoz, hogy bezárhasson, meg kellett nyílnia, s ahhoz, hogy megnyíljék, és néhány napig nyitva várja látogatóit, nagyon sok segítõre volt szükség. Õk a következõk:
A kiállítók: a Podmaniczky-család mûvészei (Cseh Lili, Erõs Ágost Koppány, Hoffmann Erika, Kutas Ágnes, Kutas Diána,
Kutas László, Podmaniczky Ágnes); Aszódi alkotók: A. Molnár Márta, Asztalos Tamás, Budai András, Fedinecz Atanáz, Hütter
Szilárd, Ladócsy László, Odler Zsolt, Szernecz Zoltán. Aszódhoz kötõdõ mûvészek: Bajkó Dániel, Bakos István, Balla Vera,
Bércesi-Dienes Erika, Bíró János, Dvorszky Anikó, Fábián Dénes, Gódor András, Goschler Tamás, Hagymásy András, Kapu
Júlia, Kapu Lajos, Kocsis Balázs, Kovács Gabriella, Kõhalmi Ákos, Kresz Albert, Lõrincz Ferenc, Madarász Gergely, Márvány
Miklós, Mészáros János, Monori Sebestyén, Olescher Tamás, Orvos András, Papp Edina, Pirók Irén, Posztobányi Péter, Rehák
Júlia, Richly Zsolt, Sebestyén Sándor, Sz. Jánosi Erzsébet, Szentiványi-Székely Enikõ, Szinvai Pál, Valentínyi Márta, Varga
Zoltán Zsolt. A támogatók: Magyarországi Evangélikus Egyház, Kákay István, Aszód Város Önkormányzata, Sztán István, Pála
Sándor, Hévízgyörk Község Önkormányzata, Osvát Gedeon Emlékére Létrehozott Múzeumi Alapítvány, Arany Sün Fuji Fotó
Centrum, Aszód Város Ruszin Önkormányzata, Huszár László, Kurucz Balázs, Épkomplex Kft., Cop-Group Security Kft., Bata
család (Régész utca), Nagy család (Csengey utca), Varga család (Szontágh lépcsõ), Berkesdi József, Rácz Zoltán – Zoltán
Videó, Városi Mûvészetoktatási Intézmény, Petõfi Muzeális Gyûjtemény „Régi” munkatársai, Ladócsy Márk, Baka Antal,
Gádor Emil Zsolt, Winkler Ferenc, Unikornis Mazsorett Csoport, Petõfi Emlékmúzeum és Szülõház - Kiskõrös. A kiállítás
õrzõi: Bánhidi Gáborné, Bazán Richard, Dr. Asztalos István, Dvorszki Zsuzsa, Fenyvesi Dániel, Fodor Evelin, Fodor Patrícia,
Fuferenda Mihályné Ibolya, Gyalog Gyöngyi, Harkai Béláné Berta, Juhász Liliána, Juhászné Bánhidi Paula, Király Gabriella,
Kollár Lívia, Kövesi Alexandra, Kövesi Henrietta, Ladócsy László, Máté Alexandra Nagy Ágnes, Penák Dóra, Strobán Fanni,
Tóth Tamás, Tudja Edina, Tudja István, Varga Ilona, Vargáné Marsal Ágnes, Virág Ildikó, Zombori Sándor.
Aszód Város Könyvtára és Mûvelõdési Háza vezetõsége köszönet mond mindazoknak, akik segítették életre kelteni az álmokat!
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Szeptember 20-tól 30-ig
Ízelítõ akcióinkból:

Iskon napraforgó étolaj 1l
389,-Ft
RAMA margarin kocka kenhetõ 250g 199,-Ft
Knorr házias levesalap tyúk 56g
199,-Ft
COOP tej 2,8% dobozos 1l
219,-Ft
Kaiser májas 200g
229,-Ft
COOP Tejföl 20% 375g
229,-Ft
Pick sertés párizsi
1299,-Ft/kg
Trappista sajt
1049,-Ft/kg
Mlieko UHT tej 1,5% 1l
139,-Ft
Pick vadász felvágott
1199,-Ft/kg
Univer gulyáskrém csemege, csípõs 160g 299,-Ft
Borsodi vil. sör dobozos 4,5% 0,5l
179,-Ft
Pepsi Cola széns. üdítõ 2l+0,5l EXTRA 359,-Ft

Delfin tengeri halfilé gyorsfagyaztott 1kg 1199,-Ft
Sir Morton tea citrom 20x1,75g
199,-Ft
Biopon takarékos gél 40 mosás 3l
1399,-Ft
PUR mosogatószer 3xAction lemon 90ml 369,-Ft
TENTO konyhai törlõ 2tekercs 2rétegû
199,-Ft
Baba tusfürdõ kamillás triopack 3x400ml 1199,-Ft
Házias Ízek melegszendvicskrém hamb. 290g 299,-Ft
Karaván tömbsajt
1899,-Ft/kg
Sága füstölt pulykapárizsi
1199,-Ft/kg
Danone KF joghurt 4x125g több íz
219,-Ft
Sió rostos õszibarack ital 25% 1l
229,-Ft
Eduscho Wiener Extra kávé õrölt 250g
449,-Ft
Theodora ásványvíz dús, mentes 1,5l
89,-Ft

Hétvégi akció szeptember 21-tõl 23-ig
Sertés comb csont nélkül
COOP tehéntúró félzsíros 250g
D. E. Paloma kávé vákum õrölt 1kg
Löwenbrau világos sör dobozos 4,7% 0,5l
Domestos 24h citrus fresh 750ml

1199,-Ft/kg
349,-Ft
1599,-Ft
159,-Ft
399,-Ft

8

ASZÓDI TÜKÖR

HITELAJÁNLATOK a Turai Takarékszövetkezetnél
Már az iskolakezdésre készül, vagy még egy nyaralásra az utószezonban?

Mi segíthetünk!

„SULI-BULI” HITEL 2012. szeptember 30-ig
Akciós fogyasztási hitel iskolakezdéshez. 120.000-300.000,- Ft-ig
THM: 300.000,-Ft hitelösszegre, 36 hó lejárati idõre,
havi egyenletes törlesztéssel 24,19%. Nem akciós THM: 28,03%.

„UTÓSZEZON” HITEL 2012. október 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 24,70%.
Nem akciós THM: 27,11%
A fenti hitelekrõl, és egyéb hitel lehetõségekrõl kérjük, érdeklõdjön kirendeltségeinkben,
illetve honlapunkon: www.turaitakarek.hu
A fenti hiteleknél a THM meghatározása az aktuális feltételek és hatályos jogszabályok
figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. Jelen hirdetésben
meghatározott THM értéke az ügyfelek elõzetes tájékoztatását célozza. Az egyedi kölcsönszerzõdés
tartalmazza a szerzõdéskötés napján érvényes feltételek alapján számított THM-et, amely eltérhet
a jelen hirdetésben meghatározott értéktõl. A fenti hirdetés nem minõsül ajánlattételnek.
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Gyógyszertári ügyelet
szombaton 8-12-ig
vasárnap 9.30-11.30-ig
páratlan hétvégén
(szeptember 15-16., 29-30.,
október 13-14.)
a Városi Gyógyszertárban
(Szabadság tér 2., Tel.: 500-015);

páros hétvégén
(szeptember 22-23.,
október 6-7., 20-21.)
a Szent István Patikában
(Kondoros tér 49. Tel.: 400-552).

Rendõrjárõr:

Tel.: 06-20-516-5940

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
Szeptember 15-16.:
Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.
Tel.: 06-30-400-9819
Szeptember 22-23.:
Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1.
Tel.: 06-30-449-6319
Szeptember 29-30.:
Dr. Fodor Sándor
Aszód, Kondoros tér 46.
Tel.: 06-20-446-0938
Október 6-7.:
Dr. Dobos László
Tura, Thököly út 35.
Tel.: 06-20-925-3824
Október 13-14.:
Dr. Szõke Zsolt
Kartal, Baross u. 207.
Tel.: 06-20-956-6529
Október 20-21.:
Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.
Tel.: 06-30-275-4718

HR SCHMIEDT

Etika, szakértelem, minõség

KARRIER TANÁCSADÁS
Állást keres, vagy váltani szeretne,
de eddig nem érte el a céljait?
Profi módon segítünk az alábbiakban:
célirányos motivációs levél írás
o önéletrajz írás
o virtuális munkaerõpiaci felkészítés
o felkészítés állásinterjúra
o stílustanácsadás
o

HR SCHMIEDT Személyzeti Tanácsadó Kft.
Elérhetõségek:
www.hrschmiedt.hu
Tel.: 06 20 55 19 316
Skype:schmiedt3
Mailto:info@hrschmiedt.hu

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. SZEPTEMBER
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Ipari és intézményi hulladékok hasznosításában segít a NISP
A lakosságot már elérte a
szelektív láz és egyre divatosabbnak tûnik a hulladékgazdálkodásról beszélni. De hová teszik a szemetet azok, akik nekünk gyártanak? Azoknak a hulladékoknak a sorsával, melyek
nem háztartásunkban
keletkeznek, foglalkozik
egy program, az ipari társkeresõ, vagy NISP.
Az Iparfejlesztési Közalapítvány két éve fogott bele abba a
szervezõ, közvetítõ munkába,
amelynek célja az ipari termelés zöldebbé tétele. Tevékenységük fokozatosan, úgynevezett
szinergiákon keresztül épült ki
és érint egyre több települést,
vállalkozást és hulladékot.

illeti.” A program országosra
szeretné kiterjeszteni tevékenységét, egy felelõs, tudatos
és fenntartható ipari termelés
létrehozásának eléréséért.
Ezért nem tesz mást, csak szervez és közvetít. Kapcsolatokat
épít olyan partnerek között,
akik egymás hulladékát fel
tudják használni. A párok sokszor karnyújtásnyira vannak
egymástól, mégis egy harmadik „összekötõre” van szükség,
hogy a hasznosítás megkezdõdjön. Ezért jó és szükséges a
NISP. A mindennapi munka
mellett a vállalkozások nem
tudnak „még erre is” kellõ idõt,
energiát szánni.

„Az idei év második felében
Az egyébként ingyenesen
felpörgetjük a Közép-Magyarországi régiót és az ott mûködõ mûködõ program már több tevállalkozásokat – legalábbis rületen ért el sikereket, de toami a hulladékhasznosítást vábbra is keres partnereket,

hogy a hasznosított hulladékok
mennyisége tovább növekedjen. Egyik kezdeményezésük
intézményeknek nyújt segítséget elektronikai hulladékok selejtezése kapcsán az elszállítás,
hasznosítás megszervezésében, valamint az épületen, irodaházon belüli szelektív hulladékgyûjtési rendszer kialakításában – Budapesten és vidéken
egyaránt. Egy másik fókuszpont a vendéglátóipar, és az ott
termelõdõ – fõként üveg-, de
papír és mûanyag – hulladékok
szelektív gyûjtésének, díjtalan
elszállításának megszervezése.
Eddig a budapesti éttermek,
szórakozóhelyek voltak a célpontok, de a nyári hónapokban
a váci kistérség településeit is
igyekeztek meggyõzni arról,
hogy szelektíven jobb. Az üveghulladék szelektív gyûjtése és

az elszállítás is ingyenes, így
méltán népszerû a vendéglátósok körében. A további tervek
között szerepel a használt ruha
gyûjtésének megszervezése –
akár eseti, akár állandó jelleggel – , amit a lakosság számára
az önkormányzatok, vagy dolgozóik részére a cégek is elérhetõvé tehetnek, szintén ingyen, a program segítségével.
A program számít a KözépMagyarországi Régió vállalkozásainak, intézményeinek nyitottságára, kezdeményezõ- és
befogadókészségére. Keresse
meg az Iparfejlesztési Közalapítvány programjának munkatársait és legyen Ön, cége, munkahelye, települése elsõ a hulladékhasznosításban.

Egész évben olcsó ár, nagy választék!

Az OTP Csoport ingatlanközvetítõ hálózata

¯ 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

Ingatlan- és pénzügyi közvetítõket

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

keres: Vác, Dunakeszi, Veresegyház
és Aszód környékére.
Feladat: ingatlanok felkutatása,
megbízási szerzõdések megkötése,
pénzügyi termékek értékesítése
Ingatlan bemutatása, ügyletzárások menedzselése,
folyamatok adminisztrálása
Amit kínálunk: stabil anyagi és szakmai háttér,
saját ingatlan állomány, kimagasló jutalék, laptop
és telefon, térítésmentes képzések, marketing
eszközök és hirdetések támogatása, irodai háttér
Amit elvárunk: középfokú végzettség,
kiváló kommunikációs- és meggyõzõkészség,
csapatmunka

Jelentkezni önéletrajz elküldésével:
romvari.patricia@otpip.hu
2012. SZEPTEMBER
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Világbajnokságon indulhatnak Hatvanöt éve érettségiztek
a Galgamenti Wado Karate Klub versenyzõi

az aszódi evangélikus gimnáziumban

A Galgamenti
Wado-ryu Karate
Klub felvételt hirdet:
Kezdõ csoportunkba várunk
gyermek és felnõtt érdeklõdõket!
A Galgamenti Wado Karate Klub eddigi történetének legnagyobb lehetõségéhez érkezett. A szakosztály legjobbjai 2012 októberében részt vehetnek és
képviselhetik a Galgamentét, a WUKF Karate Világbajnokságán, Szerbiában,
Novi Sadon (Újvidéken).
A verseny pénzügyi feltételeinek biztosítása csak társadalmi összefogással valósulhat
meg, ezért a tanítványaim nevében arra kérek minden
sportkedvelõt, karateszimpatizánst, hogy lehetõségeihez képest támogassa közös álmunk
megvalósulását.
Köszönettel:
Fási Tibor klubvezetõ
06 30 272 05 47
fasytibor@gmail.com

> tradícionális japán harcmûvészet
> önfegyelem, kitartás, technika, hatékony önvédelem
> rendszeres övvizsgák, versenyzés hazai és nemzetközi
színtéren
> edzõtábor japán és magyar
nagymesterekkel
> azonnali és jelentõs életminõség javulás
> Európa- és Magyar Bajnokok között a Kistérség legjelentõsebb, önerõbõl létrejött
és fenntartott sportszervezetében

Helyszín, idõpont: Csengey Gusztáv Általános Iskola
tornaterme (Aszód, Csengey u.
30.) kedd, csütörtök 17.30 - 19.00
Érdeklõdni lehet edzésidõben vagy Sensei Fási Tibor
klubvezetõnél: 06 30 272 05 47,
fasytibor@gmail.com

Tánciskola indul
óvodásoknak, ifjaknak
Aszódon is megkezdi oktatótevékenységét a 2001ben alapított Cit-Car Táncsport Egyesület. A Magyar
Táncsport Szakszövetség
tagjaként az ország 12 településén jelen lévõ civil
szervezet szeptember 18án indítja foglalkozásait a
Tiszti Klubban és a Szivárvány Óvodában.
A négylépcsõs rendszerben
mûködõ tánciskola kezdõ és
haladó tanfolyamain 9-9, az
általános mûveltséghez kapcsolódó tánccal ismerkedhet-

nek meg a tanítványok. Ezután
a versenytánc elõkészítõ csoportban új koreográfiákon keresztül sajátítják el a versenytáncok és formációk alapjait. A
növendékek az elõkészítõ csoport két féléves kurzusa után
kapcsolódhatnak be a versenytáncos csoport munkájába.
A kezdõ csoportok részére
szervezett tánciskola szeptember 18-án indul Aszódon. Az
ifjúsági korosztály számára a
Tiszti Klubban 16-17.30, míg az
óvodásoknak a Szivárvány
Óvodában 16.15-17.15 óra között
lesz lehetõség a beiratkozásra.

Fotó: Hídi Szilveszter
Az Aszódi ág. h. ev. Petõfi Fõgimnázium 1947-ben, 65
évvel ezelõtt érettségizett diákjai nemrégiben tartották
osztálytalálkozójukat. A húsz fõs fiúosztály sajnos mára
megfogyatkozott, a még élõ nyolc diáktárs közül hatan
tudtak eljönni Aszódra. A középiskola új épületében Dr.
Roncz Béla igazgató és kollégái fogadták a vendégeket,
akiknek visszaemlékezéseirõl videofelvétel készült.

Hangverseny
a Zene Világnapján
Október 1-jén 18.30 órai kezdettel hangversenyre várják az
érdeklõdõket a Szentháromság római katolikus templomban.
Közremûködik: Havasi Katalin (ének), Tóth Rita (orgona),
Énok-Nagy Levente (orgona), valamint a Csengey Gusztáv
Általános Iskola Ének-Zene Tagozatának Gyermekkórusa
A rendezvény ingyenes!

Erdélyi Bál!
Aszódon november 17-én
elsõ alkalommal kerül
megrendezésre az Erdélybõl
áttelepültek bálja.
Bõvebb információt októberi
számunkban olvashatnak.
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
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