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kiadvány

Megemlékezés Miskolczy

huszárkapitány sírjánál
Károk, gondok úton, útfélen

Hat év alatti és hetven éven
túli futókkal, kerékpárosokkal
és rollerozókkal a soraiban
április 13-án minden eddiginél
több, 138 regisztrált résztvevõ
vágott neki az ötödik Aszódi
Rákellenes Futás tizenhárom
kilométeres távjának. A Nem-
zetiRákellenesNaphozkapcso-
lódó jótékonysági eseményt az

Aszód Város Sportdíjával
tavaly kitüntetett
és az Aszódi Fiúnevelõ Intézet
munkatársaiszervezték.

A menet érintette a domonyi
és az aszódi temetõt, ahol mé-
cseseket gyújtottak az AFI rák-
ban elhunyt munkatársainak
sírjánál. A nevezési díjakból és
felajánlásokból összegyûlt
90.130 Ft-ot a „Rák ellen, az
emberért, a holnapért” Alapít-
ványszámlájárautaltákát.

Hárs Dénes

A rák ellen, az emberért,
a holnapért

A rák ellen, az emberért,
a holnapért

A csapadékos idõjárásnak
köszönhetõen húsvétkor egy-
egy támfal-, vályogkerítés, pin-
ce- és útbeszakadás történt vá-
rosunkban. Ugyancsak a ked-
vezõtlen idõjárási viszonyok
miatt május 28-ig meghosszab-
bították azon útburkolatok és
járdák helyreállításának határ-
idejét, amelyeket a térségi csa-
tornahálózat-fejlesztési beru-
házásközbenbontottakfel.

A város úthálózatát, elsõsor-
ban az állami kezelésû utak
állapotát a szokatlanul hosszú-
ra nyúlt tél mellett a jelentõs

átmenõ forgalom folyamato-
san rongálja. A polgármester
ismételten kérte a közútkeze-
lõt az úthibák mielõbbi kijaví-
tására. A kátyúkat kerülgetõ
autósok akarva-akaratlanul
maguk is balesetveszély forrá-
saivá válhatnak. De a Falujá-
rók úti lejtõn – mint arról már-
ciusi számunkban is írtunk –
szalagkorlát híján a gyalogosok
a legveszélyeztetettebbek.
Akkor idéztük a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. szóvivõjét, aki
hangsúlyozta: a társaság is

(folytatása3.oldalon)

Leomlott támfal, beszakadt pince

Április 9-én megemlékezést
tartottak Mezõtelegdi Miskol-
czy Sándor huszárkapitány sír-
jánál. A megjelenteket, köztük
az önkormányzat és az intéz-
mények, a civil szervezetek ve-
zetõit, valamint sok általános
iskolás és óvodás gyermeket

polgármester kö-
szöntötte.
történész, ny. múzeumigazgató
beszédében érdekes adatokkal
szolgált az 1848-49-es szabad-

Sztán István

Dr. Asztalos István

ságharc aszódi vonatkozásai-
ról.

majd az
ünnepségvégéna jelenlévõkel-
helyeztékasíremléknélvirága-
ikat,koszorúikat.

Korabeli dokumentumok
szerint 203 aszódi nemzetõr
harcolt a szabadságharc idején,
s közülük feltehetõen sokan
már a pákozdi csatában is részt
vettek. Miskolczy Sándor, a

Kaszás Adél és Szénási

Zsófia ,verset mondott

(folytatása8.oldalon)

M á r c i u s
2 2 - 2 4 - é n
rendezték
meg a III.
Nemzetközi
Hegedûver-
senyt Török-

szentmiklóson. A rangos ver-
senyen Finnország, Ukrajna,
Kína, Japán, Románia, Len-
gyelország, Szlovákia és Ma-
gyarország hegedûsei vettek

részt. Az Aszódi Podmaniczky
Mûvészeti Iskolából

növendékünket delegál-
tuk a versenyre, aki nagy örö-
münkre II. helyezést ért el a
szakmailagnívósmezõnyben.

Ezúton is gratulálunk Anná-
nak és tanárának,

. További
szép sikereket kívánunk mind-
kettõjüknek!

igazgató

Szabó

Anna

Nagyné

Kánya Andreának

RónaiLajos

Szabó Anna sikere
a III. Nemzetközi Hegedûversenyen



Lapunk márciusi számá-

ban cikk jelent meg „Az

elmúlt öt év a szakrendelõ

dolgozóinak szemszögé-

bõl” címmel. Az írásra

Sztán István polgármester

a március 28-i testületi ülés

elõtt egy órával a Rendelõ-

intézetben tartott állo-

mánygyûlésenreagált.

A képviselõ-testület a legjobb
tudása szerint, a lehetõségek
közül a legjobbat választotta,
amikor a Medcenter Kft. fel-
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mondását követõen a hatvani
egészségügyi ellátást üzemel-
tetõAlbertSchweitzerKórház-
Rendelõintézet Nonprofit Köz-
hasznú Kft.-t bízta meg az
SZTK mûködtetésével – hang-
súlyozta polgár-
mester. Nem csak a dolgozók
munkahelyének, hanem a kö-
zel 40 ezer lakosú ellátási terü-
let járóbeteg-ellátásának meg-
oldása vezérelte õket ebben –
mindezek miatt felháborítot-
tákacikkegyesmegállapításai.
Ezeket cáfolva rámutatott:

Sztán István

AszódVárosÖnkormányzataa
mûködtetés 2008-as átadása
elõtt is jó gazdája volt az intéz-
ménynek, az évtizedek alatt
sok pénzt áldozott annak mû-
ködésére. Az utóbbi öt évben
közel hatmillió Ft-ot biztosított
eszközbeszerzésre, míg ennél
többet fûtés-korszerûsítésre,
az érintett önkormányzatok-
kal pedig kereste a lehetõsége-
ket az intézmény finanszíro-
zási gondjainak közös megol-
dására.

2008 óta a Medcenter Kft. a

szerzõdésben vállaltak többsé-
gét részben vagy egyáltalán
nemteljesítette,óriási fejleszté-
si terveibõl pedig egy sem való-
sult meg. Az eszközök érték-
csökkenéseésa10,2milliósesz-
közbeszerzés különbözetére az
önkormányzat 17 milliós köve-
telést nyújtott be, ami várha-
tóantízmillióvalnövekedni fog,
mert a cég többszöri felszólí-
tásra sem végezte el a 2012. év
pénzügyi zárását. Több szakte-
rületen nem rendelkezett
ÁNTSZ-engedéllyel, amit az
önkormányzat nemrégiben pó-
tolt. Igaz, hogy a cég a pénz-
ügyileg legrosszabb hónapok-
ban is pótolta a mûködési hi-
ányt, fizette a dolgozókat, és
mindeközben nem voltak el-
bocsátások,demindeztvállalta
is a várossal 15 évre megkötött
mûködtetésiszerzõdésben.

Mielõtt a gyûlést bezárta vol-
na, Sztán István rámutatott: a
cikkben a dolgozók azt írták,
hogy a Medcenter távozásával
véget ért egy nyugodt idõszak –
õ viszont úgy látja, hogy a kép-
viselõ-testület a legjobb döntést
hozta, amivel az ellátás fenn-
tartása mellett a munkatársak
álláshelye ismegmaradt, semi-
attörülniükkellene.

*
A hatvani Albert Schweitzer

Kórház-Rendelõintézet Non-
profitKözhasznúKft.azáprilis
1-jei állapot szerint átvette a
SzakorvosiRendelõintézetmû-
ködtetését, a dolgozók ismét
közalkalmazotti jogviszonyban
látjákelfeladatukat.

Állománygyûlés a Szakorvosi Rendelõintézetben

(folytatásaz1.oldalról)

javasoljaaszalagkorlátelhelye-
zését a járda mellett. A Polgár-
mesteri Hivatal Mûszaki Iro-
dája minderre a következõ köz-
leménybenreagált:

„Aszód Város Önkormány-
zata az elmúlt években több-
ször foglalkozott a Falujárók
úti szalagkorlát építésének
ügyével a lakosság védelme ér-
dekében. A legutóbbi, 2011. au-
gusztus 9-i helyszíni bejáráson
a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
részérõl érkezett illetékesek az
alábbiakról tájékoztatták az
önkormányzatot:

»A Magyar Közút Nonprofit
Zrt. nyilvántartásában a 2109 j.
út (Falujárók útja) 3. számú út
és lakótelep közötti szakaszá-

nak szelvény szerinti bal olda-
lán szalagkorlát nem szerepel.
Továbbá a jelenleg kialakított
járda mûszaki paraméterei

nem tennék lehetõvé szalagkor-
látelhelyezését.«”

H.Sz.

Nincs hely szalagkorlátnak a Falujárók úti emelkedõn

Károk, gondok úton, útfélen

Kátyúk kerülgetése közben záróvonalat átlépõ

személygépkocsi a Falujárók útján

(A szerzõ felvétele)
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Önkormányzati hírek

2013 elsõ hetében a Zöld

Híd Régió Kft. (ZHR) át-

szervezte a lakossági kom-

munális hulladékgyûjtés és

-szállítás rendjét Aszódon.

A változtatásokra a lakos-

ság még jobb kiszolgálása,

a társaság megnövekedett

szállítási feladatainak ha-

tékonyabbá tétele érdeké-

ben volt szükség, tudtuk

megaszolgáltatótól.

Tavaly felülvizsgáltákagyûj-
tõjáratok útvonalait és ellen-
õrizték a gyûjtési teljesítmé-
nyeket, amelyekrõl megállapí-
tották, hogy azok tovább opti-
malizálhatóak. Ezután átter-
vezték a járatok útvonalait: a
napi munkaidõre a gyûjtõjár-
mû maximális teherbírásának
megfelelõ területet jelölték ki.
Minden közterületen a lehetõ
legrövidebb útvonalat írják elõ
a gyûjtõautók személyzete
részére.

Aszódon a régi rendszerben
kialakított szelektív és zöldhul-
ladék gyûjtés nem illeszkedett
harmonikusan a többi telepü-
léséhez, a szelektív hulladék
gyûjtési napja nem egyezett a
vegyes háztartási hulladék
gyûjtési napjával, a zöldhulla-
dékgyûjtéspedigalkalomszerû
volt. Az új rendszert úgy alakí-
tották ki, hogy az egész telepü-
lésen heti egy gyûjtési napot –
csütörtököt – szükséges csu-
pán megjegyezni. Annak érde-
kében, hogy a szállítás haté-
konysági mutatóját növeljék, a
szelektív hulladékot kétheten-
te gyûjtik össze.

A gyûjtõszigetes szelektív
hulladékgyûjtést számos jogos
kritika érte az elmúlt idõszak-

Az új rendszer

Áprilistól
november végéig minden páros
héten elviszik a zöldhulladékot
és egész évben minden páratlan
hétenaszelektívhulladékot.

ban. Problémát jelentett, hogy
egyes szigetek illegális szemét-
lerakóvá váltak, az értékes ha-
szonanyagot pedig rendszere-
senelloptákakonténerekbõl.A
ZHR gazdaságossági okokból
egyes területeken elõször a sze-
lektív mûanyag és papír hulla-
dék együttes gyûjtését volt
kénytelen bevezetni. Az Ökör-
telek-völgyi hulladékkezelõ
központban a szelektíven gyûj-
tött hulladékot kézzel válogató
munkatársak erejüket megfe-
szítveküzdöttekakoszosésbü-
dös „szelektív” hulladék szét-
válogatásával, mert néhány
kulturálatlan, a környezetét és
mások tisztességes munkáját
semmibe vevõ ember a gyûjtõ-
szigeteket használta a háztar-
tási hulladéka, vagy akár állati
tetemek, ételmaradékok elhe-
lyezésére. Az ilyen minõségû
begyûjtött szelektív hulladék
csupán 40-50 %-a kerülhetett
hasznosításra.

A ZHR gyûjtõ- és feldolgozó
rendszere az EU támogatásá-
val jött létre – a szelektív gyûj-
tést emiatt is jó minõségben,
minél nagyobb visszagyûjtési
és hasznosítási arányokkal kö-
telesek ellátni és fejleszteni. A
vállalat vezetése úgy döntött:
azokon a településeken, ahol a
társaság komplex közszolgálta-
tást (gyûjtés, szállítás, kezelés,
feldolgozás, ártalmatlanítás,
szelektív gyûjtés) végez, a csa-
ládi házas övezetekben csak a
házhozmenõ (háztartásonkén-
ti) szelektív hulladékgyûjtést
fogja fenntartani. Ettõl a lépés-
tõl a szelektív hulladék meny-
nyiségének és hasznosítható
részének növekedését, vala-
mint a tisztaságának javulását
várják, de a lakosságnak is ké-
nyelmesebb a saját háza elé
tenni a szelektív hulladékot,
mint a gyûjtõszigetekre vinni
vagy szállítani. A cég lakossági
viszajelzésre reagálva megerõ-
sítette: ezutáncsaka lakótelepi

övezetekben tudja fenntartani
a gyûjtõszigeteken történõ sze-
lektív papír és mûanyag hulla-
dékokgyûjtését.

Az év elsõ hónapjában fe-
szült volt a helyzet a szelektív
gyûjtés területén: a szelektív
hulladékgyûjtõ szigetekrõl
megkezdték a sárga és kék
konténerek beszállítását, ezért
sokan otthagyták a szelektív
hulladékotazüresszigeteken.

A háztartásonkénti szelektív
gyûjtés gyakorlata, hogy annyi
ingyenes zsákot hagynak az
adott ingatlan elõtt, ahány tele
zsákot elszállítanak onnan.
Kérikapolgárokat,hogyaPET
palackokésaTetra-Packitalos-
dobozok összelapításával csök-
kentsék a szelektív hulladék
térfogatát, valamint csak a
gyûjtési napon helyezzék ki
zsákjaikat az ingatlanok elé,
nehogyakóborkutyákszéttép-
jékazokat.

Mint az a ZHR közleményei-
ben és a gyûjtõszigeteken fel-
szerelt új tájékoztató táblán is

Az eddigi

tapasztalatokról

olvasható, hogy az alu italosdo-
bozokat és a konzervdobozokat
iselhelyezhetikazsákokban.

A hulladékgazdálkodással
kapcsolatos új jogszabályi hát-
tér miatt a gödöllõi székhelyû
cégnek számos új kihívással
kell szembenéznie. Legfonto-
sabb változás, hogy a véglege-
sen lerakott hulladék minden
tonnája után 3.000 Ft adót (le-
rakási járulék) kell fizetnie. Ezt
a jelentõs többletköltséget a
szelektíven gyûjtött, újrahasz-
nosítható hulladék arányának
növelésével, valamint a házi
komposztálás ösztönzésével kí-
vánják csökkenteni. A házi
komposztálás ösztönzése érde-
kében is számításokat végez-
nek, és megvizsgálják a lehetõ-
ségeket. Tervezik a folyamatos
iskolai/óvodai papír- és PET
palack gyûjtés bevezetését és
támogatási rendszerének ki-
alakítását. Erre a feladatra a
gyûjtõszigetekrõl elszállított
konténerek kiválóan megfelel-
nek.

Atovábbitervek

Az elsõ hónapok tapasztalatai
az új hulladékgyûjtési renddel kapcsolatban

Az
tisztelettel kéri, hogy jövede-
lemadója 1%-át az alapítvány
javáraszíveskedjenfelajánlani.
Köszönjük!

Adószámunk:

Aszód Városért Alapítvány

19180461-1-13

Az
kéri, hogy jövedelemadója

1%-át a Klubunk javára szíves-
kedjenfelajánlani.

Köszönjük!
Adószámunk:

Aszódi Városi Nyugdíjas
Klub

18718018-1-13

Egy százalék

Mobiltelefon, távvezérlõvel mûködõ színes TV, automata
mosógép, mikrohullámú sütõ stb. az életkörülményeinket

javítják. Illõ gondolni ezek elõdjeire, kialakulásukra.
Ha mindezeket az eszközöket szeretjük használni, akkor

támogassuk adónk egy százalékával az
, ahol ezen csodák

kialakulását, fejlõdését láthatjuk, olvashatunk róluk.

Aszódi

Elektromos Gyûjtemény Alapítványt

Adószám: 18666911-1-13
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Adóhatósági közlemények

Következõ
lapzárta: március 13.

megjelenés: március 22.
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Helyi iparûzési adóbevallás-
ra Aszód város illetékességi te-
rületén állandó vagy ideiglenes
jelleggel vállalkozási tevékeny-
séget(iparûzési tevékenységet)
végzõkkötelezettek.

A 2013-tól módosult törvényi
szabály szerint még egzaktabb
az adókötelezettség idõtarta-
ma, különösen a tevékenység
befejezésének idõpontja. Az
adókötelezettség a tevékeny-
ség megkezdésének napjától
(az építési naplóba történõ elsõ
bejegyzés napjától) a megren-
delõ általi teljesítés elfogadá-
sának napjáig terjedõ idõszak,
melynek valamennyi naptári
napja adóköteles, függetlenül
attól, hogy egyes naptári napo-
kon (idõjárási viszonyok, mun-
kaszervezési okok vagy ünnep-
nap miatt) nem történik gya-
korlatimunkavégzés.

Mindez azt jelenti, hogy ha a
vállalkozó egy (székhelyén/te-
lephelyén kívüli) településen
például 2013. március 22-én
építõipari tevékenységet kezd,
s a megrendelõ részérõl a (mû-
szaki átadás-átvételt követõ)
teljesítés elfogadása 2013.
május 31-én történik meg,
akkor71naptárinap–(elsõ)30
nem adóköteles = 41 adókö-
teles naptári nap lesz. A vállal-
kozó adóalanyt a 31. naptól ter-
heli bejelentési, bevallási és
átalányfizetésikötelezettség.

Az adóbevallást 2013. május
31-ig kell benyújtani, illetõleg a
végleges adót is ezen idõpontig
kell megfizetni

számú
Iparûzési adó bevételi számlá-
ra. Az adó mértéke: az adóalap
2%-a.

Azideiglenesiparûzési
adókötelezettség

idõtartama,azadóköteles
napokszámítása

Aziparûzésiadóbevallása

12001008-
00273855-00100001

–

Ahelyiadókrólszóló1990.évi
C. törvény (továbbiakban Htv.)
41. §-ának elõlegfizetési idõ-
szakra vonatkozó rendelkezése
szerint az adóelõlege(ke)t az
adózónak kell megállapítania,
bevallania, e tárgyban fizetési
meghagyásnakhelyenincs.

A benyújtott bevallások vég-
rehajtható okiratnak minõsül-
nek! Fizetési meghagyást a be-
vallások feldolgozását követõ-
ennemküldünk!

Bankszámla nyitására köte-
lezett adózók kizárólag banki
átutalással teljesíthetik befize-
téseiket.

Kérjük a bevallások pontos
kitöltését, kiemelt figyelemmel
a VIII. pontra: Adóelõleg be-
vallás adatszolgáltatására. Ki-
töltése még abban az esetben is
kötelezõ,haértéke„0”.

Elõlegfizetési idõszak:
2013.07.01–2014.06.30.

Elsõ elõlegrészlet esedékes-
sége: 2013.09.15., összege: a
2012. évi végleges adó és a 2013.
március 18-ig esedékessé vált
adóelõlegpozitívkülönbözete

Második elõlegrészlet esedé-
kessége: 2014.03.15., összege ál-
talános esetben a 2012. évi vég-
legesadófele.

Tájékoztatjuk adózóinkat,
hogy az Art. 31. § (12) bekez-
dése szerint az adó megfizetése
azadóbevallástnempótolja.Az
Art.172.§(1)bekezdésealapján
magánszemély adózó 200 ezer
forintig, más adózó 500 ezer
forintig terjedõ mulasztási bír-
sággal sújtható, amennyiben
bevallási kötelezettségét nem
teljesíti.

Az

i
Osztály Letölhetõ ûrlapok
menüpontból letölthetõ vagy
az adóirodában igényelhetõ. A
bevallást kinyomtatás és alá-
írás után postai úton vagy sze-
mélyesenkérjükeljuttatniadó-
hatóságunkhoz. A bevallás alá-
írásnélkülnemérvényes!

Amennyiben a nyomtatvány
kitöltésével kapcsolatban kér-
dése merülne fel, kérjük, for-
duljon irodánkhoz. Ügyfélfoga-
dási idõ: hétfõ, szerda, péntek:
7.30-12.00 és 12.30-16.00 óra
között. Az ügyfélfogadás helye:
2170 Aszód, Szabadság tér 9. I.
emelet33.szoba

Tel.:28/500-681

jegyzõ
Dr.BótaJulianna

iparûzési adóbevallási
nyomtatvány a
honlapról, a Szervezeti Egysé-
gek > Pénzügyi-Gazdálkodás

www.aszod.hu

>

A 2013-14. nevelési évre vo-
natkozó

:

(Aszód,Falujárókútja5.)
2013.május6-7-8.

(Aszód,SzentImreu.1.)
2013.május13-14-15.

Az óvodába történõ jelentke-
zés a fent említett napokon,
hétfõnként 10-17 óra között,
egyéb napokon 10-15 óráig biz-
tosított.

óvodai beiratkozás
helyszíneiésidõpontjai

SzivárványÓvoda

NapsugárÓvoda:

Abeiratkozáshoz
szükséges:

agyermekszületésianya-
könyvikivonata
oltásikönyv
aszülõszemélyi igazolványa
aszülõésagyermek
lakcímkártyája
agyermekTAJkártyája
baleset-biztosításigénylése
eseténabiztosításdíja

A jelentkezés a kötelezõ fel-
vételt biztosító intézményben
lehetséges.

+

+

+

+

+

+

Óvodai beiratkozás

Kerek évforduló...

Családja körében ünnepelte kilencvenedik születésnap-
ját Szilágyi Pálné, akit a város önkormányzata nevében
Sztán István polgármester és Varga Jánosné, a Gondo-
zásiKözpontvezetõjeköszöntött.Ezútonisegészségetés
boldogéveketkívánunknekiéscsaládjának!

Kiegészítés
A decemberi cipõdoboz akció

összesítésébõl sajnálatos mó-
don kimaradt az Erdélyi Cso-
port, melynek tagjai három ci-
põsdoboz ajándékot, valamint
két doboz élelmiszert és ruhát
gyûjtöttekössze.

Tisztelettel köszönjük ado-
mányukat, amelyet a többi
adománnyalegyüttaCsaládse-
gítõ Szolgálat nyilvántartá-
sában szereplõ családok szá-
mára osztottak ki 2012 decem-
berében.

CsaládsegítõSzolgálat

Lomtalanítás,
faültetés

Lapunk megjelenésekor
több, környezetvédelemmel
kapcsolatos akció zajlik Aszó-
don. Az április 20-i lomtalaní-
tás és elektronikai hulladék-
gyûjtés részletei márciusi szá-
munkban olvashatók. Április
22-én 8 órakor a Városháza
elõtt szemétgyûjtésre, 10 óra-
kor a Szent István Parkban fa-
ültetésre várja az önkormány-
zat a környezetükért tenni
akarópolgárokat.

Önkormányzati hírek
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ZRT.

A feltüntetett árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek! Esetleges nyomdahibákért felelõsséget nem vállalunk.

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

AKCIÓ

Ízelítõ akcióinkból:

Április 18-tól 28-ig:

Április 19-tõl 21-ig:

Gyermelyi 8 tojásos tészta 250g MIZO Super rudi natúr duó 2x15g

Tallér 8 tojásos száraztészta 200g Palini juhbeles virsli vcs.

Marco Polo B hosszúszemû rizs 1kg Palini párizsi

Minden nap finomított napraforgó étolaj 1L Pick viaszos borjúmájas

BOCI tej/étcsokoládé 50g HELL energiaital classic 0,25L

Knorr tyúkhúsleves kocka 120g Knorr pörkölt kocka 120g

Alföldi friss dobozos tej 2,8% 1L Borsodi világos dobozos sör 4,5% 0,5L

COOP fóliás sonka COOP Egri Bikavér száraz vörösbor 0,75L

COOP tejföl 12% 150g Kaiser Prémium dobozos sör. 4,2% 0,5L

Farmer tejföl 20 % 330g COOP túrós derelye gyf. 600g

Danone könnyû és finom jogh. 4x125g Gallicoop kópé gyf. 1kg

Kaiser Aranypulyka füstölt párizsi sajttal D.E. Paloma kávé vákum õrölt 225g

Kaiser baromfi párizsi Tchibo Family kávé õrölt 250g

Karaván tömb sajt Silan öblítõ Tahiti relax 2L

Kaiser fokhagymás felvágott Toalett duck 750 ml

Kinder Pingui hûtött desszert 30g Tomi color gél 2,92L

MIA krémtúró XXL több íz 180g Amodent fogkrém több íz 100 ml

MILLI Perfecto fõzõtejszín Baba sampon 2in1/ 400 ml

Pulyka alsócomb lédig Sertés comb csont nélkül

Sertés lapocka csont nélkül Tallér teavaj 80% 100g

Domestos 24H Pine Fresh 750 ml

többféle

többféle

több íz

tisztítófolyadék fresh

UHT 20% 200 ml könnymentes

219,-Ft 79,-Ft

199,-Ft 1.299,-Ft/

199,-Ft 599,-Ft/

399,-Ft 1.699,-Ft/

129,-Ft 159,-Ft

349,-Ft 349,-Ft

189,-Ft 199,-Ft

1.499,-Ft/ 599,-Ft

79,-Ft 189,-Ft

229,-Ft 539,-Ft

219,-Ft 799,-Ft

1.199,-Ft/ 399,-Ft

469,-Ft/ 499,-Ft

1.999,-Ft/ 899,-Ft

1.299,-Ft/ 399,-Ft

109,-Ft 1.999,-Ft

199,-Ft 229,-Ft

259,-Ft 499,-Ft

549,-Ft/ 1.149,-Ft/

1.049,-Ft 199,-Ft

399,-Ft

kg

kg kg

/kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Hétvégi akció!
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Gyógyszertári ügyeletGyógyszertári ügyelet
szombaton8-12-ig

vasárnap9.30-11.30-ig

páratlanhétvégén
(április27-28.,

május11-12.,20.,25-26.)
aVárosiGyógyszertárban

(Szabadságtér 2.,Tel.:500-015);
pároshétvégén
(április20-21.,

május1.,4-5.,18-19.)
aSzentIstvánPatikában

(Kondorostér49.Tel.:400-552).

(

Rendõrjárõr:

Polgárõrség:

Városrendész:

Tel.: 06-20-516-5940

06-70-339-6165

–06-30-816-0437

www.aszodpolgarorseg.hu

SzabóImre

Orvosi ügyelet:

Háziorvosok:

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

06-30-452-9674

06-20-593-8628

Dr. Karayné Dr. Lóska Izabella:

Dr. Jólesz József:

Állatorvosi ÜgyeletÁllatorvosi ügyelet
Április 27-28.:

Május 1.:

Dr. Márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.

Tel.: 06-30-400-9819

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

Tel.: 06-20-956-6529

Május 4-5.:
Dr. Szõke Zsolt

Kartal, Baross u. 207.

Május 11-12.:

Május 18-19-20.:

Május 25-26.:

Dr. Németh Mihály
Aszód, Kossuth Lajos út 62.

Tel.: 06-30-275-4718

Dr. Tóth Béla
Bag, Vasút u. 1.

Tel.: 06-30-449-6319

Dr. Fodor Sándor
Aszód, Kondoros tér 46.

Tel.: 06-20-446-0938

Az 53 m -es, kétszobás, amerikai konyhás
ingatlan a 12 lakásos, zárt belsõ kerttel
rendelkezõ társasház legfelsõ, második
emeletén található. A rendkívül alacsony

rezsijû lakás kelet-nyugati fekvésû,
ezért világos, napos, tartozik hozzá pince

és teremgarázs beálló is.
A lakás Aszód központi részén található,

de mégis csendes utcában,
közel óvodához, iskolákhoz

és a Polgármesteri Hivatalhoz.
A távolsági buszmegálló gyalog 1 perc,
az M3-as autópálya 2 km, ami Budapest
közelsége miatt ingázóknak is ideális.

Érdeklõdni a 30/515-66-81-es számon lehet.

2

Irányár: 12.9 millió Ft

Eladó lakás
Aszódon, a Petõfi

Múzeum közvetlen

szomszédságában

Eladó egy 50 m -es 2. emeleti
lakás a Falujárók úti lakó-
telepen. A lakás felújított, mû-
anyag nyílászárókkal ellátott,
gázkonvektoros, alacsony re-
zsijû, a szobák déli fekvésûek,
parkra néznek. A közelben
buszmegálló, óvoda, iskola,
üzletek. A lakás megtekint-
hetõ az esti órákban. Irányár:
8,5 millió Ft. Érd: (20) 9696-
877,70-389-2896

Kartal lakóparkban 3 szobás,
nappalis, amerikai konyhás,
kertes ház eladó. Érd: 06-30-
487-8240.

2

Eladó Aszódon, a Falujárók
úti lakótelepen egy 57 m -es,
2,5 szobás, teljesen felújított,
földszinti tégla lakás. A lakás
tehermentes, alacsony rezsijû.
Irányár:10,9 millióFt.
Tel.: 06-20-9133-477.

2

875 m -es építési telek a Pintér
utcábaneladó.
Érdeklõdni:06-30-232-6831.

2

APRÓhirdetések
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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

FESTÉK-
TAPÉTABOLT

( (28) 401-691
Nyitva:

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

Tavaszi hitelajánlatok a Turai Takarékszövetkezetnél!

„FELEZÕ” akciós tatarozási hitelünket.
Lakáskorszerûsítésre, felújításra ajánljuk most

A hitelhez jutás költségeinek felét most mi álljuk!

Azakciókeretébena folyósítás jutalék,apénzintézetiköltséga hitelbírálati díj

és a Takarnetrõl történõ lekérdezés 50%-akerülcsak felszámításra.

Azakció 2013.május 31-ig tart.
THM 5 millióFthitelösszegre 180 hóra, egyenletes törlesztéssel: 11,3117%

Nem akciós THM11,5133%. ATHM meghatározása a 2012.12.21-én érvényes 6 haviBUBOR

értéket (5,74 %)veszi figyelembe

Ha felújítani nem szeretne, de szívesen lecserélné régi hûtõjét, vagy autóját, esetleg nem várt

nagyobb összegû kiadása jelentkezik, ebben az esetben

Az akció keretében a folyósítás jutalék és a pénzintézeti költség nem kerül felszámításra.

„KAPTÁR NYITÁS” akciós fogyasztási hitelünket ajánljuk.

Az akció 2013. március 01-tõl - 2013. május 31-ig tart.
THM 500.000,- Ft hitelösszegre, 36 hó lejárati idõre, egyenletes törlesztéssel 25,9296%. Nem akciós THM : 27,0705%.

A fenti hitelekrõl és egyéb hitellehetõségekrõl 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

Volánbusz bérletek kaphatók!

2013. ÁPRILIS

Aszód,KossuthLajosút34.Tel:

Tura,Bartók tér 3.Tel:

28/402-121

06-70-360-4385

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



Bár éltek Miskolczy nevûek
Aszódon, a kutatások szerint
csak névrokonai voltak a Bihar
megyei Nagyváradon született
huszárkapitánynak, akinek
emlékét városunkban mindig
példamutatóan ápolták. Sajnos
a síremlék nemrégiben csorbát
szenvedett, ugyanis kovácsolt-
vas kerítését ellopták a fém-
tolvajok.

H.Sz.

Aszerzõfelvételei

Felelõs kiadó:

Felelõs szerkesztõ:

Tel.:

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

Megrendelés száma:

Aszód Város Önkormányzata

06-20-9749-850

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

Készült 2.400 példányban a Pauker Kft. nyomdaüzemében, Budapesten
Nyomdavezetõ: ügyvezetõ igazgató 04/2013

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

Hídi Szilveszter

Vértes Gábor

E-mail: rhplusz@gmail.com

–

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

teljes
terjedelmében letölthetõ PDF formátumban
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LapzártaLapzárta

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

Programajánló
Aszód Város Könyvtára

és Mûvelõdési Háza

Mindencsütörtökön
10órától:

minden pénteken 17.30-tól

Tipegõ-topogó

Breda Táncház

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

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

Benedek Krisztina

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

Aszód Város Könyvtára
és Mûvelõdési Háza

Hirdessen Ön is
az Aszódi Tükörben!

Hirdetésfelvétel
a Városi Könyvtárban.

Klubok:
ÁlláskeresõkKlubja

ZöldBakancsKlub

KézimunkázókKlubja

CukorbetegekKlubja

UltiKlub

Mindenkedden10órától

Környezet-éstermészet-
védelemfiataloknak

kéthetenteszombaton
14órától

Ahónaputolsócsütörtökjén
15órától

kéthetentecsütörtökön
18órától

Az Aszód Városért Alapít-
vány pályázatot hirdet az 1%-
ból befolyt összeg pályázati
úton való szétosztására. Téma:
Kis közösségek, táborozások,
kirándulások, hiánypótló esz-
közvásárlásoksegítése.

A pályázati adatlap átvehetõ
a Polgármesteri Hivatal titkár-

ságán. (Beadás két példány-
banszükséges.)

Postacím: Aszód,
Szabadságtér9.

akuratóriumelnöke

Beadási határidõ: 2013.
április 30.

PálaSándorné

AzAszódVárosértAlapítvány
pályázatifelhívása

(folytatásaz1.oldalról)

magyar 9. Miklós-ezred lovas-
kapitánya 1849. április 5-én se-
besült meg a hatvani lovas ösz-
szecsapásban, amely a Zagyva
ésazújbuszpályaudvarközötti
(akkor városon kívüli) terüle-
tenzajlott.Asebesültvitézttár-
sai Aszódra menekítették, ahol
báró Podmaniczky Ármin el-
bújtattaazátvonulóosztrákse-
regek elõl. A számos sebtõl
szenvedõ huszárkapitány ápri-
lis 13-án adta vissza lelkét
Teremtõjének.

Megemlékezés Miskolczy
huszárkapitány sírjánál

TiszteltHölgyeim
ésUraim,KedvesFiatalok!

A Tánc Világnapja alkalmá-
ból testvérvárosunk, Nyárád-
szereda Bekecs Táncegyüttese
bemutatja Aszódon a

címû táncjátékot. Az
elõadás április 28-án 20 órától
lesz a Csengey Gusztáv Általá-

Csongor

és Tünde

nos Iskola tornatermében.
Térítésmentes jegyeket

mûvelõdésszervezõ-
nél lehet igényelni
azalábbitelefonszámon:

06-30-648-8493.
VárjukÖnöket!

Tisztelettel:

polgármester

Aszta-

los Tamás

április 25-ig

SztánIstván

Csongor és Tünde
Nyárádszeredáról

Ingyen belépõ elõjegyezhetõ az elõadásra

„...Nemveszhetelahontalanságútján,
kiszabadságotés békétakart.
...
Amerrejárunk,virágralépünk,
sasokhontalanmind-mindhazatér.”

(WassAlbert)

Egyetemes magyar kultú-
ránksokkincsetõriz.

Az épített, festett, faragott
kincsek mellett ott van a han-
gok és az emberi szó kincses-
tára is. Irodalmi örökségünk.
Meglehetõsen „zajos” évtize-
dek után rá kellett jönnünk,
hogy e tekintetben nagy a
csönd: az elhallgatott-eltünte-
tett alkotók egész sora várja
azt, hogy megérdemelt helyére
kerüljön a magyar irodalom-
ban, hogy végre értéke szerint
becsüljék,olvassákamûveiket.

Az elhallgatott magyar iro-
dalom egyik kiválósága sokak
mellett az erdélyi

Lehet háborogni azon,
hogy sokan nem ismerik, de

–
– Wass

Albert.

ítélkezni nem szabad az olva-
sók felett. Csak a legutóbbi
évekbenlettválasztható iskolai
tananyaggá életmûve, hiszen
könyvei is csak az utóbbi évti-
zedben lettek mindehol elér-
hetõek.

Örömmel tudatjuk, hogy
megalakult városunkban a
Wass Albert Baráti Kör. Alapí-
tói olyan emberek tizenketten,
akik célul tûzték ki az író mû-
veinek megismertetését, a ver-
sek, novellák, regények mellett
filozófiai gondolatainak köze-
lebb hozását is. A Kör felkért
elnöke nyugal-
mazottgimnáziumigazgató.

A Wass Albert Baráti kör
nyitott, szívesen lát tagjai sorá-
ban mindenkit, aki már ismeri
az alkotót, és azt is, aki éppen
most akarja megismerni. A
csatlakozás lehetõségeirõl a
következõkben fogjuk tájékoz-
tatniazérdeklõdõket.

Frajna Miklós

AzAlapítók

Beköszöntõ
Megalakult a Wass Albert Baráti Kör

Következõ
lapzárta:
május 15.

megjelenés:
május 24.


