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Tárgy: ,,Aszódi rákellenes futás és

kerékp ár ozás,, rende zv ény e

Melléklet: plakát

Dátum : 2a15. március 1 1 .|gazgatóját l

Aszód, Baross tér 2.

Levélcím: 2L70. Aszód, Baross tér 2.

T:061 28 400-110, F: 06/ 28 401,177

F-mail : titk@,aszod-aíi.lru
Szla.sz. : 1 0032000-0 1427202-00000000
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Immár hetedik alkalommal, szewezzi.k *.g az április,,lO-i,Ngmzeti Rákeiiénes NaP utáni

szombaton az ,,Asi di rákellenes frtást, és kerékpározás"-t. Menetiink, melYhez bárki

.is 1l-én délutan 3 órakor a Javítóintézetból indul és ugyanide tér vissza.

Futók és kerékparosok egyiitt ieszili meg a mintegy 14 kilométeres távot, ami érinti a
domonyi és aszódi,temetot. Ezeken,,4 helyekgn mécseseket helyeztink,el a J,avjlÓintézet rákban

A futók és kerékparosok részére 1400 órától lesz lehet ségazintézet udvarán regisztrációra.

Ennek díja feln ttek részére 600 Ft, diakoknak 300 Ft - további adományok felajánlását is

szívesen fogldjuk. "

Az igy befol}1 sszeget a ,,Rák ellen, az emberért, a holnapért" AlaPítv*yrrak ajantjuk fel,

melynekképviselikj'elpnlesznekarcndezvényen. "' ,. ,

szeretettel .rarunk mirrdentit egy kis egyiittes te,stmozgásral ] '

Kérji,ik Polgármester 
' Asszonyt lphetos égéhez mérten a rendezvény támogatására,

népszenisítésére.

A szervezók: Aszódi Javítóirltézet és Hárs Dénes.

Üdvo z\ettel:



A§uónr RÁrcffi§
ffi ffiffiffi ffi

#ffi@ffi
éffifu

S z olidaritási rend em ény, haladás v ez etett c s op ortban.
Mécses gyuitás a domonyi és az asz di temet ben.

Nevezé s az Aszódi Javtt ntézetben ].400 rát L.

Aszódi Javítóin tézet- 
"#nilHad - Aszódi Javítóin tézet
(tait 1500 órakor)

I.{evezési ü feln tteknek 600 Ft, diákoknak 300 Ft.
(Tovább t felajánlás okat orommel vesziink.)

Á fe dr:zvén}r bevételét a

,'RÁKn.LLEN Az tsMBEnÉRr A HoINApÉRtP'
Táí adryÁrapíwl@

*iánliuk fel.

Egyéb információ:
Aszódi Javítóinté zet ntkátságán: 06 28 / 4a}-t10 / 136-, titk@aszod-afi.hu;

Hárs Dénes: 06 (20) 331,-29-28, harsdenes@invitel.hu
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