ÁSZÁ RI H ÍREK
2012. OKTÓBER

POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI
MEGHÍVÓ
Ászár Község Képviselő-testülete
2012. november 13. napján (kedd)
1700 órakor
KÖZMEGHALLGATÁST tart és
vár minden érdeklődő lakost
a Közösségi Ház nagytermében.
A közmeghallgatáson a
járási hivatalokkal kapcsolatban tájékoztatást tart
Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott, országgyűlési képviselő.
BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MUNKÁJÁRÓL
A nyári szünetet követően szeptemberben megkezdte újra rendes üléseinek sorát a képviselőtestület.
Szeptember 11-i ülésén elfogadta a 2012. évi költségvetés 1. félévi teljesítéséről szóló
beszámolót, és az év során hozott döntéseknek megfelelően módosította a költségvetést.
Jóváhagyásra javasolta az óvoda és iskola beszámolóját is a Kistérségi Tanács felé.
Módosította a képviselő-testület a vagyonrendeletét, valamint a törvényi kötelezésnek
megfelelően hatályon kívül helyezte állattartásra vonatkozó rendelkezéseit. Az igazoltan
szennyvízkibocsátással nem járó ipari tevékenységekre felhasznált vízmennyiséget a
talajterhelési díj alól mentesítette.
Miután a térség többi községével az előzetes szándékok ellenére mégsem sikerült ebben
társulni, és a következő évek díjszabására is megnyugtató választ kapott a megyét ellátó
Magyar Kémény Kft-től, a képviselő-testület visszavonta korábbi szándéknyilatkozatát a
kéményseprő-ipari szolgáltatás önálló megszervezésére vonatkozóan.
A 3000 alatti lakosú helységek iskoláinak fenntartását és működtetését az állam teljes
egészében átveszi 2013. január 1-jétől. Lehetőség van a működtetés (dologi költségek és
technikai bérek) községek általi átvállalására, ugyanakkor nincs információ arról, hogy ez
esetben költségvetési többletfinanszírozás járna. Ezért a képviselő-testület nyilatkozott arról,
hogy egyelőre az iskola működtetést sem kívánja visszavenni.
A háziorvosokkal való előzetes egyeztetést követően javasolta, hogy az allergológia,
angiológia, immunológia, égés-, ideg-, arc- és szájsebészet területén a másodfokú (kórházi)
ellátást a jelenleg kijelölt budapesti intézetek helyett a győri Petz Aladár Kórház lássa el.

Az ősz folyamán kiírásra kerülő pályázatok előkészítése céljából megbízást adott tervezőknek
a Jászai Mari tér parkrendezésének és a községi Ravatalozó felújításának megtervezésére.
Megrendelte továbbá a Római Katolikus Templomtól a temetőig tartó árokszakasz
rendbetételét, mivel a templomnál elkészült a vízelvezetés.
Hozzájárulását adta a Honismereti és Helytörténeti Körnek az önkormányzati területen
tervezett létesítményük kialakításához.
Október 2-i ülését a képviselő-testület Keréktelekin tartotta, ahol először Bársonyos és
Kerékteleki képviselő-testületeivel együtt kimondta, hogy a három község 2013. január 1jétől közös hivatalt kíván alakítani, és ennek adminisztratív előkészítésével megbízta a
polgármestereket.
Ezt követően tárgyalta Pékné Polgár Helga védőnő éves beszámolóját, és megállapította, hogy
a védőnői munka a községben színvonalas.
A Családi Napközi ügyében megtárgyalta az intézménynek otthont adó épület bérleti
szerződése megszűnését követő teendőket, valamint a bérbeadó önkormányzat felé
előterjesztett igényeit, és azokat további tárgyalásra utasította.
Felhatalmazta a képviselő-testület a polgármestert a járási hivatallal kötendő- jogszabály
alapján kötelező - megállapodás aláírására, melynek értelmében az államigazgatási feladatok
egy részének átvételével, 2013. január 1-jétől a Polgármesteri Hivatal létszámából 1 ügyintéző
a járási hivatalhoz való átkerül, az általa használt bútorzat és informatikai eszközök, valamint
egy iroda pedig a járási hivatal ingyenes használatába kerül.
A Közép-dunántúli Hulladékgazdálkodási Zrt. évek óta előkészített nagyberuházásának
lebonyolításához biztosítékba adta a zrt-ből tulajdonában álló részvényeket.
Köszönetét fejezte ki a Nemzeti Horizont Alapítványnak, amely a játszótér beruházás ÁFA
összegét támogatásként átutalta. A befolyt többletbevételt a Polgármesteri Hivatal – szociális
hatóság és pályázatkezelő által is elrendelt - akadálymentesítésének fedezetére rendelte el
felhasználni.
2012. november 16-án 17.00 órára jubileumi testületi ülés hívott össze a Közösségi Házban,
az önálló ászári önkormányzat megalakításának 10. évfordulójára.
Biztosította a sportöltöző csatorna bekötéséhez és villamos-energia bővítéséhez szükséges
anyagi keretet, a fűtés lehetséges módjait azonban megvizsgálni rendelte.
Elrendelte a teljes község patkányirtását, a 2013. évi költségvetés terhére. (Részletek később).
Tárgyalta a Jászai Mari tér parkrendezésének lehetőségeit, majd jóváhagyta az
együttműködési megállapodást a nemzetiségi önkormányzattal.
dr. Istvándi Csilla
jegyző

KÖZÉRDEKŰ HÍREK
MEGHÍVÓ
Ászár Község Képviselő-testülete
szeretettel hívja és várja a 60 évet betöltött szépkorú lakosokat
a 2012. november 24. napján
1700 órakor tartandó

SZÉPKORÚAK ESTÉLYÉJRE
a Jászai Mari Általános Iskola aulájában.
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Patkányirtás
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a nyár folyamán megszaporodott bejelentések miatt
2012. november elejétől kezdődően sor kerül Ászár községben az átfogó, minden
ingatlanra kiterjedő patkányirtásra.
Ennek keretében a Bábolna Bio Kft munkatársai a 2012. év utolsó és 2013. év első
hónapjaiban, összesen 3-5 alkalommal, átlagosan 8-10 naponként fel fogják keresni
valamennyi ingatlant, hogy a vándorpatkányok irtására szolgáló speciális szert elhelyezzék.
Ezen kívül irtóanyag kerül a csatornafedők alá, így a szakemberek közterületeken történő
munkavégzése idejére is kérem szíves türelmüket.
Megkérek mindenkit, hogy a kft munkatársait - akik magukat az önkormányzattól névre szóló
megbízólevéllel fogják igazolni - , szíveskedjenek az ingatlanok területére beengedni, és
lehetővé tenni az irtóanyag elhelyezését az általuk kijelölt helyen. Mindannyiunk érdeke,
hogy a patkányirtás valóban teljes körben, minden ingatlanon megtörténhessen!
Nyomatékosan felhívom a Lakosság figyelmét, hogy a kft munkatársai által adott
balesetvédelmi tájékoztatót pontosan tartsák be, és az általuk elhelyezett, vegyszert
tartalmazó ládákhoz senki ne nyúljon hozzá, ne mozdítsa el, ne nyissa fel, és ügyeljen arra,
hogy ahhoz az egészen kis testű állatok, illetve gyermekek ne férjenek hozzá.
Megkérem a Lakosságot arra is, hogy az esetlegesen megtalált, elhullott patkányokat
szíveskedjenek önállóan elásni, mert azok összegyűjtésére a szerződés nem terjed ki.
A képviselő-testület azért döntött az átfogó patkányirtás megrendelése mellett, mivel a nyár
folyamán több bejelentés is érkezett az állatok korábbinál nagyobb számú megjelenéséről a
községben. Az elvégzett felmérés alapján a probléma átlagosan minden második házat érint,
és – bár legnagyobb gondot a külterülethez, szántókhoz közeli utcák jelentettek gyakorlatilag minden utcában észleltek patkányokat.
Az újságban és televízióban megjelent hírek ellenére a rágcsálók jelenléte egyelőre nem
invázió-szerű, azonban a valóban megnövekedett számuk, és ismert, igen gyors szaporodási
rátájuk miatt, a helyzet további romlását megelőzendő a képviselő-testület a teljes község
patkányirtását megrendelte. Ennek részben az is oka, hogy a leginkább érintett területek lakói
a szakszerű irtás magas költségeiben alig-alig tudtak részt vállalni.
A patkányirtás – községi szinten nettó 3,6 millió forintnyi – kiadásainak anyagi fedezetét a
képviselő-testület a 2013. évi költségvetéséből biztosítja, emiatt, a jövő évi állami
finanszírozástól függően, végső soron nem zárta ki az adóterhek kisebb emelésének
lehetőségét sem.
Kérem a Lakosság megértését és együttműködését a probléma megoldásában!
dr. Istvándi Csilla
jegyző

ANYAKÖNYVI HÍREK
Sok szeretettel köszöntjük községünk új állampolgárait:
Ligeti Zoltán és Menyhárt Krisztina kislányát: Fruzsinát,
és
Tóth Gábor és Juhos Jolán kislányát: Maját.
Róthné Kertész Mónika
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HÍREK AZ ISKOLÁBÓL

BGA-12-HA-01-0687 sz. pályázat
Erdélyi osztálykirándulás
2012 tavaszán a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kiírt egy pályázatot, melynek célja, hogy
eljussanak tanulóink a határon túli magyarlakta területekre. A társulásban lévő három iskola –
az önkormányzatok támogatásával- közösen elkészítette pályázatát, mely sikeresnek
bizonyult. Az utazás célterülete: Erdély, a pályázat címe: Rendhagyó megemlékezés Aradon
az aradi vértanúkról.

Így október 4-6. közötti időszakban az ászári-császári-kerékteleki iskolák hetedik évfolyamos
diákjai: 40 fő, 5 kísérővel részt vettek egy élményekkel, új ismeretekkel teli kiránduláson, a
„Határtalanul” program keretében. Az utazást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 1.033.200
forinttal támogatta. Utunk során több nagyvárost is érintettünk. Elsőként Nagyváradon álltunk
meg. Itt először megnéztük a Római Katolikus Püspöki Székesegyházat, benne Szent László
hermája és Mária Terézia által adományozott orgona, majd elsétáltunk Ady szülőházához.
Késő délután érkeztünk Kolozsvárra. Városnéző sétánk során megtekintettük a város
nevezetességeit, melyhez történelmünk kiemelkedő alakja: Mátyás király neve fűződik. A
Házsongárdi temetőben sok híres ember nyugszik, mi Apáczai Csere János sírjánál róttuk le
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tiszteletünket- verssel és koszorúzással. Késő este érkeztünk Torockóra. Szállásadóink nagyon
kedvesen fogadtak, és két napig gondoskodtak rólunk: megízlelhettük a saját készítésű
lekvárokat, szörpöket és a helyi „specialitást”(zakuszka) is. A következő napon a természet
közelségét élvezhettük. Kirándultunk a Torockószentgyörgyön, a Tordai-hasadékban, és
megcsodáltuk a 120 m mélyen lévő sóbarlangot, melyben a csónakázó tó, biliárd, mini
golfpálya és játszótér mellett még egy óriáskerék is működött nagy örömünkre. Nagyenyedre
is ellátogattunk, kívülről és belülről megnéztük a várat a templommal, valamint a Bethlen
Gábor Kollégiumot. Az utolsó nap is rendkívül mozgalmas volt. Először Gyulafehérváron
álltunk meg, majd ellátogattunk a dévai Gyermekmentő Központba, itt emlékül egy fát is
elültettünk az udvaron. A diákjaink bepillantást nyertek az itt nevelkedő gyerekek életébe,
beszélgettek velük és átadtuk ajándékainkat. Késő délután érkeztünk Aradra, ahol
megkoszorúztuk az aradi Vértanúk emlékére állított obeliszket, majd a Kultúr Palota
kertjében meghallgattuk Tóth Árpád egyik versét. Az utazást - a kísérő tanárok és az
idegenvezető által összeállított - totókkal, kvízjátékkal, székely népzenével, a témához kötődő
filmekkel, versekkel és dalokkal színesítettük. Sok-sok fényképet, videófelvételt készítettünk,
melyek közül néhányat Önök is megtekinthetnek az újság hasábjain, illetve az iskolánk
honlapján.

A sok csodálatos látnivaló mellett arról sem feledkezhetünk meg, hogy diákjaink és mi
magunk is megtapasztalhattuk, bár külföldön vagyunk, de mégis egy nagyrészt magyarlakta
területen, hogy használhatjuk anyanyelvünket, megértenek és szeretnek bennünket.
Bepillanthattunk életükbe, mindennapjaikba, örömet szerezhettünk sok kisdiáknak
ajándékainkkal, és rendhagyó módon emlékezhettünk meg Aradon az aradi vértanúkról.
Barátságok köttettek az út során a három iskolából érkező diákok és a dévai gyerekek között.
Bárányné Nagy Katalin
igazgató helyettes
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HÁZIORVOS HÍREI
Október 2-án és 9-én a Közösségi Ház Vadásztermében csoportos betegoktatást végeztünk a
cukorbetegségben érintett páciensek körében. A foglalkozást Vadászné Péch Noémi edukációs
tanácsadó tartotta /Sanofi Gyógyszercég/, teljesen új lehetőséget kínálva a cukorbetegségben
érintett páciensek részére.
A „kiscsoportos” foglalkozás kötetlenül, jó hangulatban, elsősorban a betegek kérdéseit szem
előtt tartva zajlott. Sikerült részletesen átbeszélni a páciensek cukorbetegséggel kapcsolatos
mindennapos problémáit: az étkezés rendszerességét, életmóddal kapcsolatos kérdéseket, a
cukorbetegség szövődményeit, vércukormérés gyakorlati kérdéseit érintve. A jelenlévők
vércukor, valamint HemoglobinA1c szint mérésével zárult a program.
Összefoglalva: nagyon értékes másfél órát tölthettünk együtt egy olyan szakmai oktatóval,
aki egyszerűen és közérthetően mondta el a leglényegesebb tudnivalókat a cukorbetegséggel
kapcsolatban.
Az alábbiakban röviden érinteni szeretném a cukorbetegséggel kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókat. A cukorbetegség /orvosi néven diabétesz mellitus/, egy olyan anyagcserezavar,
amelyben elsősorban a szénhidrát /cukorfélék/ anyagcseréje károsodik, és amelyet tartósan
magas vércukorszint, a vizeletben cukorürítés jellemez.
Két típusa van: az 1-es típusú /fiatalkori/cukorbetegségben az inzulintermelés teljesen
hiányzik a hasnyálmirigy betegsége miatt. és inzulin adásával gyógyítható. A 2-es típusú
/felnőttkori/ cukorbetegségben van inzulintermelés, azonban a szövetek inzulin iránti
érzékenysége károsodik, már pedig az inzulin segítsége nélkül a sejtek nem tudják felvenni a
működésükhöz szükséges szőlőcukrot. Ez a fajta cukorbetegség egy ideig még diétával és
tablettával gyógyítható.
A cukorbetegség tünetei: fokozott szomjúságérzés, gyakori vizelési inger, száraz viszkető
bőr, fáradtságérzés, homályos látás, fogyás. Ilyen tünetek jelentkezésekor a teendő:
cukormentes folyadék /víz/fogyasztása, ellenőriztetni a vércukorszintet, amilyen gyorsan csak
lehet. A további teendőkről a háziorvos dönt.
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A cukorbetegek gondozása ma már az egész országban,/így településünkön is/ jól működő
Diabetologiai gondozóhálózat segítségével történik. Itt hetente elérhető a beteg edukáció, a
diétás szaktanácsadás. Aki ezzel a lehetőséggel élni szeretne, a háziorvosi rendelőben
megtudhatja az ezzel kapcsolatos információkat.
dr. Nemes Tünde
háziorvos

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI
Sakk-hírek
Minden bajnoki osztályban ( NB2-ben 12 táblán, megye I-ben 10 táblán, megye II-ben 4
táblán folyik a küzdelem ) a lehető legszorosabb mérkőzéseken kaptunk ki az első
fordulókban. Az 5,5-6,5 és 4,5-5,5 és 1,5-2,5 arányú vereségek „nem estek jól”, de mutatják
csapataink erejét is, illetve minden lehetőséget megadnak a további jó bajnoki szereplésre,
hiszen a sakk sportágban Magyarországon nem a csapat győzelmét díjazzák külön, hanem
valamennyi játszmában megszerzett pont számít a bajnokságban.
Az Nb2-es bajnokság 2. fordulójában újra Győrbe utaztunk október 7-én, most a Széchenyi
Egyetem csapatához. Sebestyén Gábor csapatvezető a hátsó 5 táblán változtatott az
összeállításon. Nagy arányú: 10,5-1,5 győzelmünkkel rögtön a 3.helyre léptünk előre a
tabellán. Pontszerzőink: Halász Tamás nemzetközi mester, Farkas Gyula fide mester, Bottyán
Péter, Szegi Tamás, Sebestyén Gábor, Sarok Péter, Szinável Zsolt, Brayer János, Bánszegi
Attila, Kántor Márk nyert, Somody Róbert döntetlent ért el.
Október elején a Móri Bornapok hagyományos Aranyhordó sakkversenyén, 10.20-21-22-23án Székesfehérváron a Fehérvár Kupa nemzetközi fide értékszámszerző versenyen vettek
részt sakkozóink, 10.27-28-29-30-31-én Budapestre visszük fiataljainkat a Magyar Nemzeti
Ifjúsági Csapatbajnokságra. Az Aranyhordó verseny csapatértékelését a Farkas Gyula,
Bottyán Péter, Sarok Péter, Szinável Zsolt alkotta négyes megnyerte a fehérvári és füredi
NB1b-s egyesületek előtt! Gratulálunk!
A következő időszak rendkívül „sűrű” programot hoz, nehéz bajnoki mérkőzések várnak
ránk:
10.28.
11.04.
11.11.
11.18.
11.25.
12.02.
12.09.
12.16.

M2
NB2
M1
NB2
M2
NB2
M2
M1

02.forduló
Tata
03.forduló A 2.helyen álló Viadukt Biatorbágy csapatát fogadjuk. Ászár
03.forduló Az 1.helyen álló Géniusz SE Tata-Naszály cs-t fgadjuk. Ászár
04.forduló
Esztergom
03.forduló
Ászár
05.forduló
Ászár
04.forduló
Ászár
04.forduló
Almásfüzitő

Szerencsés az őszi sorsolásunk, Győr és Környe után „csak” Tatára, Esztergomba és
Almásfüzitőre kell még utaznunk. Mi Ászáron a Közösségi Házban játsszuk hazai
mérkőzéseinket, az NB2 10 órakor, a megye I. és megye II. 9 órakor kezdődik. Minden
szimpatizánst és szurkolót szeretettel várunk! Hangosan szurkolni szigorúan tilos, csendben
nézelődni szabad. Egy-egy bajnoki forduló kb. 5-6 óra alatt fejeződik be. A megnyitás és
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középjáték iránt érdeklődők délelőtt, a végjátékot kedvelők ebéd után találhatják meg a
kedvükre való játszmarészt és sakk izgalmakat.
Bánszegi Attila
egyesületi elnök
A labdarúgók
Sikeres bál a sportöltözőért
2012. október 20-án sportbált tartott az Ászári KSE, amelynek tiszta bevételéből a sportöltöző
berendezését kívánjuk megoldani.
Nagy volt az érdeklődés, 140-en vettek részt a mulatságon. Nagyon finom vacsora alapozta
meg a jó hangulatot, amelyet ezúton is köszönünk Zséfár Gyulánénak és dolgozóinak. A
kétszemélyes zenekar (akik Egerből érkeztek) szünet nélkül húzta a talpalávalót éjjel kettőig,
majd egy kis szünettel zárásig.
Köszönjük mindenkinek a részvételt, a tombola és egyéb felajánlásokat, a pénzbeli
támogatásokat, a rendezést és takarítást.
Bízunk benne, hogy a tavaszi idényben már a megújult öltözőben készülődhetnek a
mérkőzések előtt a csapatok.
Továbbra is várjuk azon cégek segítségét, akik társasági adót fizetnek, s adójukból
támogatnák az egyesületet. Az olvasó közönség is segíthet azzal, ha kapcsolatait felhasználva
segít nekünk olyan cég vezetőivel találkozni, akik támogatnának bennünket. Ebben a
támogatási formában az a jó, hogy nem kell elvonni a vállalkozástól pénzt, hanem az állami
befizetés helyett egyesületi felajánlást lehet tenni, ami egyenértékű az adó befizetésével.
Aki ebben segíteni tud, keresse a KSE elnökét.
Varga Ferenc
SE elnök
Az ászári honismereti és helytörténeti egyesület hírei
Jelentős nap volt 2012. szeptember 21-e egyesületünk életében.Ezen a napon tartott előadást
első meghívott előadónk: Dr. VARGA TIBOR jogtörténész, a Szent Korona Országáért
Alapítvány elnöke, aki tartalmas, érdekes előadást tartott Jogtörténetből, az Árpád-kort
érintve napjainkig.
Szent Istvántól az új Alkotmányig vázolta fel közjogunk fejlődését. Kitért a mai társadalmi
problémákra is. Szerinte a megoldás csak az összefogásban rejlik, mind országos, mind helyi
szinten. Ez az összefogás mentheti meg a Magyarságot!
Lehetőségként felvázolt egy önellátó közösséget, ahol a településen élők, élelmiszerrel látják
el a környezetüket. Reméljük, ez el is jön, és a vidéki ember munkája újra megkapja
elismerését!
Végezetül a Professzor úr zárszavát írnám le, ami hűen tükrözi a mai magyar valóságot:
A farkas megváltoztathatja a színét ,de a természetét soha!
Az előadás után kötetlen beszélgetés zárta ezt az őszi estét.
Köszönjük Dr Varga Tibornak, hogy elfogadta meghívásunkat.
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Kiss János elnökségi tagnak a kitűnő szervezést. Bácsi Attila elnökségi tag áldozatos
munkáját. Alapító tagjaink közreműködését. Sebestyén Imre,Böőr Gyula,Szabó Gábor által
felajánlott ászári borokat.
Dr Varga Tibor következő előadása előreláthatóan novemberben lesz.
Kálmán János
elnök
A Nyugdíjas Klubból…
Kirándulás
Napsütéses, szép őszi napon indultunk el kirándulni, hogy mind az ősz beköszöntét, a sárgásbarna aranyló természet szépségét megnézzük és a klubunk közelgő születésnapját
megünnepeljük.
Kapuvár volt az első megállónk, ahol házigazdánk dr. Kárpáti László fogadott bennünket, aki
végigkísért e csodálatos Fertő-tó körüli utunkon.
Elsőként Öntésmajorba mentünk, ami gyöngyszem a Hanság kapujában. A régi iskola épületét
alakították át kis múzeummá. Következő állomásunk a sarródi Igazgatósági Központ volt,
ahol részletesen megismerkedtünk a Nemzeti Parkkal, hisz ez az ország nyugati kapujában a
mondák és mesék titokzatos vidékéről szól. A Fertő és a Hanság vadvizekben, ingoványokban
gazdag rejtélyes világa sokat változott az idők során. A tó és az ember által átformált hansági
táj ma két ország közös nemzeti parkja által őrzött természeti kincs. A László majorban
megnéztük az őshonos háziállatokat és az ezen a tájon jellegzetes régi idők mesterségeit
bemutató eszközöket. A Mexikó major pedig betekintést adott az élővilágba, hisz az itt
található élőhelyek sokszínűsége határozza meg több ezer éve a táj arculatát. Az itt kialakult
és fennmaradt kultúrtörténeti és természeti értékek megbecsüléseként 2001-ben méltán kapta
meg a kultúrtáj, a világörökség rangot.
Utunk során megcsodálhattuk a vándorló és éppen megpihenő rengeteg madárfajt, mert a tó
nemcsak a fészkelő madárvilág számára jelentős, madarak tízezreinek fontos gyülekező helyét
jelenti vonulási időben. S hogy ezt még a vízen is láthassuk, mintegy másfél órás
hajókirándulással folytattuk utunkat. Az időközben leszállt köd is feloszlott, így
gyönyörködhettünk a tó vízén e csodás látványban. Sikerült átjutnunk a nemzeti park osztrák
oldalára is, ahol Rust városában kötöttünk ki.
Rust, a régi Magyarország legkisebb szabad királyi városa volt. Az osztrákok „a gólyák s
nemes borok” városának hívják. Rövid belvárosi sétánk után hazaindultunk. Hazafelé még
megemlékeztünk a Pán Európai Piknik helyszínén az 1989-es eseményekről. Úgy érezzük a
nap minden percét kihasználtuk, magunkba gyűjtöttük a sok-sok érdekesebbnél érdekesebb
információt, amit ezúton ismételten köszönünk dr. Kárpáti Lászlónak. Egy finom kapuvári
vacsora után fáradtan, de a táj szépségeit magunkba zárva gazdag élményekkel tértünk haza. S
itt szeretnénk köszönetet mondani Kanozsai Csaba képviselő úrnak, akik utunkat támogatta és
a busz költségét tiszteletdíjából felajánlotta.
Klubunk így sok-sok támogatással és több vezető kitartásával elérkezett a 15 éves
évfordulójához.
Előzetesként szeretnénk bejelenteni, hogy 2012. november 26-án 17 órától ünnepeljük e
jeles évfordulót a Közösségi Házban. Ebből az alkalomból mindenkit szeretettel hívunk
és várunk, hogy együtt újra felidézzük a klub eseményeit, történéseit.
Seres Károlyné
Mazalin Zsuzsanna
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MEGHÍVÓ
A Jászai Mari Általános Iskola Szülői Munkaközössége
szeretettel vár minden kedves érdeklődőt
2012. november 17-én megrendezésre kerülő
SZÜLŐK-NEVELŐK BÁLJÁRA.
Belépőjegy: 3.000 Ft/fő
Jelentkezni az általános iskola 352-386-os telefonszámán Novák Györgynénél lehet.
Támogató segítségüket előre is köszönjük.
Szülő Munkaközösség
Kéményseprő-ipari díjak
A Magyar Kémény Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy az 1995. évi XLII. törvéy és a
27/1996. (X.30.) BM rendeletben előírt kötelező kéményseprő-ipari munkák közül a
második kéményellenőrzést és tisztítást, valamint az elmaradt szolgáltatási díj
beszedését végzik ütemtervük szerint 2012. október 30. napjától.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2008. évi módosítása szerint
meghosszabbított ügyfélszolgálatot tartanak a tatai kirendeltségükön minden hétfőn 8 –
20 óra között.
Az alábbiakban olvashatják a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés határozata szerint
kialakított 2012. július 1. napjától kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatások díjait,
melyek 27 %-os Áfa-t tartalmazzák.
Megnevezés

Lakossági

Közületi

Egyedi (db)
-gravitációs
-turbós

1.014,- Ft
3.248,- Ft

3.256,- Ft
5.221,- Ft

Kisközponti 60 KW alatt (db)
-gravitációs
-turbós

1.664,- Ft
4.610,- Ft

4.877,- Ft
7.394,- Ft
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