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A napirendi pontoknak megfelelően elsőként 
Gémesi György  elnök kért szót, aki három té-
makörben – érdekérvényesítés,  konferenciák, 
képzések valamint a nemzetközi kapcsolat-
rendszer – foglalta össze az előző  időszakban 
végzett munkát. Elöljáróban arról beszélt, hogy 
az időközben életbe lépett jogszabályok  nem 
erősítik az önkormányzatiságot, ráadásul a 
pénzügyi helyzet sem kedvez a településeknek.  
– Nem az a baj - emelte ki – hogy szigorodnak 
az ellenőrzések – hanem, hogy a döntési jogkö-
reik szűkülnek, illetve a döntéshozók nem ve-
szik fi gyelembe az önkormányzatok tapasztala-
tait. Ezzel kapcsolatban a hulladékgazdálkodást 
említette, amit a kormány centralizált, miköz-

ben a települések folyamatosan fi gyelmeztették, 
hogy nem jó megoldás az, hogy más gyűjti a 
hulladékot, más számláz, egy harmadik szer-
vezet pedig  kénye -kedve szerint osztja vissza 
a pénzt.  A kormány által létrehozott Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyon-
kezelő Zrt számlázási rendszere a mai napig 
nem működik megfelelően, a minap éppen 
Vecsés környékére küldtek ki többezer hibás 
számlát. Hasonlóan jártak a kormány  által pre-
ferált, az önkormányzatokra 2017. január 1-től  
ráerőltetett ASP rendszerrel, amely nem műkö-
dik megfelelően.  Az önkormányzatok -jobb hí-
ján – duplán dolgoznak: a régivel boldogulnak, 
az újjal meg szenvednek. (Folytatás a 4. oldalon.)

A résztvevők aggodalmukat fejezték ki az önkormányzatiság létéért

MEGTARTOTTA ÉVES KÖZGYŰLÉSÉT 
A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE
A törvényi előírásoknak megfelelően megtartotta éves közgyűlését a 
Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A  szervezet 27 éve aktívan dol-
gozik annak érdekében, hogy – összefogva a többi szövetséggel – az 
önkormányzati értékek és érdekek megmaradjanak. Aszód Város Ön-
kormányzata – amely korábban a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetségének tagja volt – 2007-ben lépett be a szövetségbe.  

A MEGYEI AUTÓPÁLYA 
MATRICÁK 

A LEGKAPÓSABBAK 

Több mint egymillió éves or-
szágos és megyei autópálya 
matrica fogyott januárban, 15 
százalékkal több, mint az előző 
év hasonló időszakában. Külö-
nösen a megyei matricák nép-
szerűek, az autósok ugyanis ak-
kor is spórolnak, ha két-három 
megyére veszik azt, igazodva 
az utazási igényeikhez. 

A Nemzeti Útdíjfi zetési Szolgáltató Zrt. 
(NÚSZ) adatai szerint a 2017-re érvényes 
éves e-matricákból több mint 1 millió 36 
ezer fogyott január 31-én éjfélig, a tavalyi 
autópálya-matricák érvényességének lejár-
táig. Ebből több mint 269 ezer volt országos 
és csaknem 767 ezer megyei. Aki a környé-
künkről ingázik a fővárosban, 5 ezer Ft-os 
matrica megvásárlásával egész évben hasz-
nálhatja az  autópályát, szemben az éves or-
szágos 43 ezer Ft-os matricával. Igaz, utóbbi 
az ország összes autópályájára érvényes. 

Az adatok azt támasztják alá, hogy az 
autósok jobban odafi gyelve vásárolják 
meg az úthasználati jogosultságot, előre 
terveznek. Nem meglepő, ha valaki egy-
szer is véletlenül felhajt egy fi zetős útsza-
kaszra, rögtön csaknem 15 ezer forintos 
bírságot kap, jobb tehát megelőzni a bajt 
− legalább egy 5000 forintos, egész évre 
szóló megyei matrica vásárlásával.

Tavaly az útdíjfi zetési szolgáltató csaknem 
731 ezer esetben szabott ki pótdíjat, ebből kö-
zel 526 ezer esetben belföldi, 205 ezer esetben 
pedig külföldi üzembentartók használták jo-
gosulatlanul a díjköteles útszakaszokat. 

Forrás: autonavigator.hu
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Önkormányzati határozatok

1/2017.(I.19.) ÖKT sz. határozat - az 
Aszódi Napsugár Óvoda nyári nyitvatartási 
rendjének jóváhagyására
Aszód Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete az Önkormányzat fenntartásában 
működő Aszódi Napsugár Óvoda  nyári nyit-
vatartási rendjét nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény  83. § (2) bekezdés b) 
pontja értelmében kapott felhatalmazás alap-
ján az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Aszódi Napsugár Óvoda
(Aszód, Szent Imre u. 1.) 
2017. július 24.-től augusztus 20-ig nyári szü-
net miatt zárva lesz.

Szünet utáni első nevelési nap: 2017. augusz-
tus 21. (hétfő)
Szivárvány Tagóvoda 
(Aszód, Falujárók útja 5. )  
2017. június 26-tól  – július 23.-ig nyári szünet 
miatt zárva lesz.

Szünet utáni első nevelési nap: 2017. július 24. 
(hétfő)

A fenntartó vállalja, hogy ezen időpontok 
alatt a szülő(k) kérésére gondoskodik gyerme-
kük óvodai ellátásának megszervezéséről. 

2/2017.(I.19.) ÖKT sz. határozat- Aranykapu 
Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének 
jóváhagyására
Aszód Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete az Önkormányzat fenntartásában 
működő Aranykapu Bölcsőde nyári nyitva-
tartási rendjét a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 43. § (4) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2017. július 17-től augusztus 7-ig.  
A fenntartó vállalja, hogy ezen időpont alatt 

a szülő kérésére gondoskodik gyermeke intéz-
ményi gondozásának megszervezéséről. 

3/2017.(I.19.) ÖKT sz. határozat - az 
Aranykapu Bölcsőde Szakmai Programja  
jóváhagyására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
104. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak 
értelmében megtárgyalta az Aranykapu 
Bölcsőde bölcsődei Szakmai Programjára 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határo-
zatot hozta: 

A képviselő-testület az Aranykapu Bölcsőde 
bölcsődei Szakmai Program módosítását jelen 
határozat melléklete szerint elfogadja, 2017. ja-
nuár 20-i hatállyal.

Jelen módosított szakmai program elfogadá-
sával 88/2016.(V.31.) sz. határozattal jóváha-
gyott szakmai program 2017. január 20. nap-
jával hatályát veszti.

4/2017.(I.19.) ÖKT sz. határozat -Tarr 
Gábor Oktatási És Kulturális Alapítvány 
kérelméről
Aszod Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy döntött, hogy a Tarr Gábor Oktatási és 
Kulturális Alapítvány kérelmét, mely szerint 
az Önkormányzat 5 millió Ft-ot biztosítson a 
Wass Albert szobor - Trianoni-emlékmű felál-
lításához – nem támogatja.

5/2017.(I.19.) ÖKT sz. határozat - az 
egészségügyi alapellátásban működő felnőtt 
háziorvosok feladat-ellátási szerződéseinek 
felülvizsgálatára
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete feladat-ellátási szerződést köt az IZA-
MED Bt. képviseletében eljáró dr. Karayné dr. 
Lóska Izabella felnőtt háziorvosi alapellátást 
személyesen biztosító orvossal, az aszódi I. 
számú felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásá-
ban, területi ellátási kötelezettséggel a házior-
vosi alapellátás biztosítására, a határozat mel-
léklete szerinti tartalommal.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy a feladat-ellátási szerződést az önkor-
mányzat képviseletében írja alá.

2. Felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellá-
tási szerződés 1 példányát küldje meg az Nem-
zeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére.

6/2017.(I.19.) ÖKT sz. határozat - az 
egészségügyi alapellátásban működő felnőtt 
háziorvosok feladat-ellátási szerződéseinek 
felülvizsgálatára
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete feladat-ellátási szerződést köt Dr. Jólesz 
József egyéni vállalkozó felnőtt háziorvosi 
alapellátást személyesen biztosító orvossal, az 
aszódi II. számú felnőtt háziorvosi körzet vo-
natkozásában, területi ellátási kötelezettséggel 
háziorvosi alapellátás biztosítására, a határo-
zat melléklete szerinti tartalommal.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy a feladat-ellátási szerződést az önkor-
mányzat képviseletében írja alá.

2. Felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellá-
tási szerződés 1 példányát küldje meg az Nem-
zeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére.

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK 
2017. január 19–i
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Önkormányzati határozatok

7/2017.(I.19.) ÖKT sz. határozat - VP6-
7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú pályázat 
előkészítésének részeként az Aszód hrsz 
2 és hrsz 1/7 ingatlanok telekalakítási 
eljárásáról
Aszód Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete az Aszód hrsz 2 és hrsz 1/7 
ingatlanok telekalakítási eljárásáról szóló 
előterjesztést megvitatta, és a következő ha-
tározatot hozza.

Aszód Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a Golden Geo BT. (2170 Aszód, 
Géza fejedelem utca 2.) által készített, jelen 
határozat mellékletét képező vázrajz szerint, 
a telekalakítás előtti állapotban Aszód, hrsz 
2 és hrsz 1/7 ingatlanokra vonatkozó meg-
osztási vázrajznak megfelelően, a mellékelt  
táblázatban részletezett telekalakítást ren-
deli el

8/2017.(I.19.) ÖKT sz. határozat - a „PM_
ONKORMUT_2016, Önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak szilárd burkolattal 
történő kiépítésének, felújításának 
és korszerűsítésének támogatása 
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 
területén” című pályázat benyújtásáról
1 Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt bea 
„PM_ONKORMUT_2016, Önkormányzati 
tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal 
történő kiépítésének, felújításának és korsze-
rűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési 
céllal Pest megye területén” c. pályázati kiírás 
alapján.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete pályázatot nyújt be a pályázati kiírás 
5.1.1 A) tevékenység esetében a Hegyalja 
utca (1445 hrsz.) és Öreghegy utca ( 1417/2 
és 1419/4 hrsz.) szilárd burkolattal történő 
megépítése érdekében, valamint, a pályázati 
kiírás 5.1.1 B),5.1.2, 5.1.3 tevékenységek eseté-
ben a Bercsényi utca (1127 hrsz.), Bocskai utca 
(1266 hrsz.), Szent Imre utca (319 hrsz.), Mély 
út (388 hrsz.), Régész út (118, 24/89, 114/2, 178 
hrsz.)burkolat felújítása, korszerűsítése aka-
dálymentesítési, közlekedésbiztonság növelő 
felújítások érdekében.

A projekt összköltsége bruttó 80.364.677.- Ft, 
melyből a támogatás keretében igényelt összeg 
76.346.443.-Ft, az önrész összege 4.018.234.-Ft.

Aszód Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete a pályázathoz a szükséges önerőt (5%) 
4.018.234.-Ft összegben a 2017. évi költségve-
tés terhére biztosítja.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete megbízza és felhatalmazza a polgármes-
tert a pályázat benyújtásával kapcsolatos fel-
adatok (tanácsadó cég kiválasztása, szükséges 
szakértői tevékenység megrendelése, pályázat 

elkészítése, a pályázat benyújtásához szüksé-
ges nyilatkozatok aláírása, pályázat benyújtá-
sa) elvégzésére.

9/2017.(I.19.) ÖKT sz. határozat - a 2017 
évben útépítési tervezésre javasolt, 
szilárd burkolattal nem rendelkező utak 
kiválasztására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy 2017-ben a Kakashegy 
utca és Békekert utca útépítési terveit elké-
szítteti.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete megbízza a polgármestert a tervezéssel 
kapcsolatos feladatok (tervező kiválasztása, 
szerződés megkötése) elvégzésére.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Kakashegy és Békekert utca tervezési 
és hatósági engedélyezési munka fedezetét, 
bruttó 1.150.000.- Ft keretösszegben a 2017. évi 
költségvetésben biztosítja.

10/2017.(I.19.) ÖKT sz. határozat - Galga-
mente és Térsége LEADER Egyesület 
kérelméről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a Galga-mente és Térsége 
Leader Egyesület (székhely: 2193 Galgahévíz, 
Fő út 106.) 3/2017. (01. 11.) K. határozata alap-
ján megelőlegezi az egyesület részére a 2018-
2019. évi tagdíjak összegét, mely 120 000.- Ft/
év, a két évre összesen 240 000.- Ft.

A megelőlegezett tagdíj összegét az önkor-
mányzat 2017. évi költségvetésében tervezni 
kell. 

11/2017.(I.19.) ÖKT sz. határozat - 
"Testvértelepülések polgárainak találkozói" 
(Európa a Polgárokért Program) című 
pályázat benyújtásáról
1) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy benyújtja pályázatát a 
„Testvérvárosi találkozók - testvértelepülések 
polgárainak találkozója" program támogatására

2) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy 
a polgármester az Inter Grant Kft .-vel (H-2120 
Dunakeszi, Kádár u. 5.) készíttesse el a pályá-
zatot az alábbi költségek szerint:

• a pályázat angol nyelven való elkészíté-
sének költsége: 85.000.- Ft

• a magyar nyelvű dokumentumok elké-
szítésének költsége: 30.000.- Ft

• a zárójelentés elkészítésének magyar 
nyel vű fordításának költsége: 20.000.- Ft

Nyertes pályázat és minimum 10.000 eurót 
elérő, illetve azt meghaladó elnyert támogatási 
összeg esetén megbízottat, a pályázat Támo-
gatási Határozatában feltüntetett támogatási 
összeg 5%-át kitevő megbízási díj illeti meg. 

A pénzügyi fedezetet, melynek összege 

500.000 Ft, Aszód Város Önkormányzat 2017. 
évi költségvetésében tervezni kell.

A Képviselő-testület megbízza a polgármes-
tert, hogy a további szükséges feladatokat vé-
gezze el, s a pályázat beadásáról és eredményé-
ről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

12/2017.(I.19.) ÖKT sz. határozat - Jelentés 
a lejárt idejű határozatokról és a két ülés 
között tett intézkedésekről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a 2016. december 8-án hozott 170., 
171.,173., 174.,175.,177., 178., számú határoza-
tok alapján a lejárt határidejű Képviselő-testü-
leti határozatok végrehajtásáról adott polgár-
mesteri jelentést elfogadja.

13/2017.(I.19.) ÖKT sz. határozat 
– gyermekorvosi ügyeleti ellátás 
vonatkozásában egyeztető megbeszélés 
megkezdéséről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a gyermekorvosi ügyeleti ellátás vonatkozá-
sában folytasson egyeztető megbeszélést, az 
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofi t Kft . –vel, 
valamint Iklad, Domony, Kartal, Verseg tele-
pülésekkel.
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Helyi közélet

Az önkormányzatok annak örülnek – hang-
zott el a beszámolóban –, hogy sorra jelennek 
meg a – főként  európai uniós – pályázatok, 
ugyanakkor bosszankodnak amiatt, hogy a 
működésre biztosított pénzügyi keretek fo-
lyamatosan csökkennek.  Ezzel kapcsolatban 
példaként a kötelező bérminimum beveze-
tését említette, amelynek többletköltségeit az 
önkormányzatoknak kell kigazdálkodni, nem 
beszélve az emiatt az önkormányzati intézmé-
nyekben kialakult bérfeszültségről. 

Ma  Magyarországon mintegy 1600 olyan te-
lepülés van, amely egyáltalán nem rendelkezik 
saját forrással. A jobb lehetőségekkel bíró ön-
kormányzatok folyamatosan kapják az újabb 
és újabb feladatokat – megfelelő keret nélkül, 
így kénytelenek saját bevételeikhez nyúlni, 
amely a saját fejlesztés forrása lehetne. 

Dr. Gémesi György kritikusan fogalmazott 
az önkormányzati érdekérvényesítés terén az 
önkormányzatok közti  összefogás elmaradá-
sáról is, amelyre az iskolák államosításának 
ügye az éppen aktuális példa. Az 500 tiltakozó 
településből – akik meg akarták tartani okta-
tási intézményüket –  a végére csak 8-an tar-
tottak ki. Az elnök szerint a többieket külön-

féle módon – függőségi rendszer kialakítása, 
pályázatok visszatartásának meglebegtetése  
stb. – sikeresen megosztotta a hatalom. 

A szövetség vezetője aggodalmát fejezte ki ami-
att is, hogy kiszivárgott egy olyan politikai dön-
tés, amely szerint – ha FIDESZ-KDNP győzelem 
születik – 2019-ben a 2000 fő alatti településeken 
megszüntetik az önkormányzatokat, ami alapjá-
ban változtathatja meg az önkormányzatiságot.

 A beszámoló szerint a másik két pillér tovább-
ra is jól működik, a tervezett konferenciákat, 
képzéseket sikeresen megtartották, csakúgy, 
mint  a Magyar Polgármesterek 11. Világtalál-
kozóját, amelyet kétévente rendeznek meg. Ez 
némileg megterhelte a MÖSZ 2016-os költség-
vetését,  ám a szervezet – ezt már Boldog  István 
felügyelőbizottsági tag erősítette meg pénzügyi 
beszámolójában – pénzügyi helyzete stabil. 

A közgyűlés résztvevői mind az elnök, mind 
a felügyelőbizottsági tag beszámolóját elfogad-
ták. Azt ezt követő hozzászólásokból kiderült, 
a polgármesterek hasonlóképpen látják a prob-
lémákat. Szóba került a gyermekek ingyenes 
étkeztetése, amellyel kapcsolatban a telepü-
lésvezetők úgy fogalmaztak, szó sincs ingye-
nességről, azt a szolgáltatást végző települések 
adófi zető polgárokkal  fi zetteti  meg a kormány. 
Óriási hibának tartják, hogy az önkormányza-
tok nem vizsgálhatják az igénybe vevők jogo-
sultságát, akiknek a száma rohamosan nő, és  
akik közül sokan  a gyermekeik megbetegedése, 
bármi más okból történő hiányzása esetén arra 
sem veszik a fáradságot, hogy  lemondják  az 
ételt, így az megfőzésre, majd kidobásra kerül. 

Az aszódi önkormányzati intézmények fi nanszí-
rozásával, illetve a gyermekétkeztetéssel kapcso-
latos  tapasztalatokat Sztán István polgármester 
is megosztotta a jelenlévőkkel, és   számadatokkal 
támasztotta alá az előtte szólók jogos észrevételét. 

Eszerint Aszódon az Aranykapu Bölcsődében 
52 fő gyermek jár - ebből 34 főt fi nanszíroz az 
állam, 10 fő után fi zet a szülő. Az önkormány-
zat bevételkiesése 1 millió 877 ezer Ft. Az óvoda 
esetében éves szinten már 9 millió 361 ezer Ft-
ot kell az önkormányzatnak pótolni.  Az álta-
lános iskolában átlagosan 336 fő étkezik, ebből 
87 fő – közel egyharmada – 50% -os térítési díj 

kedvezményben részesül. A bevételkiesést az 
önkormányzatnak kell fi nanszíroznia a feladat 
ellátását végző intézmény felé, ennek éves össze-
ge 2 millió 975 ezer Ft.  További problémát jelent 
a fi nanszírozás rendszerében az, hogy a szabad 
iskolaválasztással a székhely településeken több-
letköltség jelentkezik, hiszen a felmerülő kiadá-
sokat csak az az önkormányzat viseli, ahol az ok-
tatási intézmény található. Aszódra  105 tanuló 
jár más (6) településről, amelyek még arányosan 
sem járulnak hozzá a felmerülő kiadásokhoz, 
mivel e tekintetben a jogszabály csak javaslatot 
tesz és nem kötelez. Ugyanez a helyzet az állami 
középiskola esetében, amely diákjainak  étkezte-
tését szintén a városnak kell biztosítani. 

Az Aszód első embere által  ismertetett ösz-
szegzés szerint a város által működtetett Gyer-
mekétkeztetési Intézmény  éves tervezett ki-
adási előirányzata 125 millió 108 ezer Ft,  saját 
bevétele 43 millió 420 ezer Ft( 35% ), míg a köz-
ponti támogatás 47 millió 826 ezer Ft ( 38%). 

Az aszódi önkormányzatnak 33 millió 861 ezer 
Ft-ot  (27%) kell hozzátenni, melyet a helyi adók-
ból biztosít, és amely összeget  a település fej-
lesztésére is lehetne fordítani. Sztán István hoz-
zászólását azzal a kérdésfeltevéssel zárta: vajon 
végig lett gondolva ezen intézkedések kiadása, 
vagy továbbra is az a cél, hogy az önkormányza-
tok munkáját működésképtelenné tegyék? 

A közgyűlés a Polgármesteri Tagozat ülésé-
vel zárult. 

A résztvevők aggodalmukat fejezték ki az önkormányzatiság létéért

MEGTARTOTTA ÉVES KÖZGYŰLÉSÉT 
A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE
A törvényi előírásoknak megfelelően megtartotta éves közgyűlését a Ma-
gyar Önkormányzatok Szövetsége. A  szervezet 27 éve aktíven dolgozik 
annak érdekében, hogy – összefogva a többi szövetséggel – az önkor-
mányzati értékek és érdekek megmaradjanak. Aszód Város Önkormány-
zata – amely korábban a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsé-
gének tagja volt – 2007-ben lépett be a szövetségbe.  (Folytatás az 1. oldalról.)

IDŐS-GONDOZÁST  
VÁLLALOK

Referenciával rendelkező  
szociális gondozó fiatal nő  

idős-gondozást vállal  
Aszód, Gödöllő környékén. 

(Bevásárlás, takarítás,  
receptek kiváltása, személyi higiénia 

betartása, gyógyszerelés, sebkötözés stb.)

Hívjon bizalommal:  
(+36) 20 452 4477

FONTOS TELEFONSZÁMOK

Rendőrjárőr: 
06 20 516 5940
Polgárőrség: 

06 70 339 6165 
www.aszodpolgarorseg.hu

Városrendész: 
06 30 816 0437 (Szabó Imre)

Orvosi ügyelet:
06 70 370 3104

Aszód Baross u. 4.
Háziorvosok:

dr. Karayné dr. Lóska Izabella 
 06 30 452 9674

dr. Jólesz József
 06 20 593 8628

Gyermekorvosok:
dr. Horváth Anna

 06 28 500 025; 06 30 6352 608
dr. Vass Anna

 06 28 500 035
Dr Horváth Anna szabadsága alatt 
 ugyanabban az időben helyettes: 

 Iklad-Domony gyermek ügyeletese: 
 Dr Vass Anna
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Súlyos igazságtalanságnak tartjuk azt, hogy 
miközben a többség életében jelentős vagyo-
ni kötelezettségvállalást és folyamatos terhet 
jelent a lakhatás megteremtése, a lakásvásár-
lás, vagy építkezés, a megépített, megvásárolt 
ingatlan  fenntartása, addig mindig vannak 
olyanok is, akik beköltöznek egy közvagyon-
ból létrehozott és fenntartott kész épületbe, 
ahol csak annyi lenne a kötelezettségük, hogy 
azt megóvják és kifi zessék a bérleti díjat, de en-
nek a kötelezettségnek sem tesznek eleget. 

Mindenki számára nyilvánvaló, hogy az ön-
kormányzati lakások bérleti díjai jelentősen 
elmaradnak a magántulajdonban álló ingat-
lanok piaci alapon kialakuló és folyamatosan 
emelkedő bérleti díjaitól, tehát az önkormány-
zati lakásuk bérleti díjfi zetését  elmulasztó 
polgárok ezzel a kedvező helyzettel  is   vissza-
élnek. Aszód város vezetőiként tájékoztatjuk 
Önöket, hogy továbbra is kötelezettségünknek 
tartjuk a lakásvagyon értékének megőrzését és 
a legkedvezőbb hasznosítás elérését. Ezentúl is 
élni fogunk a jogalkotó által lehetővé tett esz-

közeinkkel és meg fogjuk szabadítani a laká-
sainkat  azoktól, akik a helyzetükkel visszaélve 
néha több százezer forintos tartozásokat hal-
moznak fel.

A jogszabály kötött eljárási rendet ír elő a 
bérfi zetés elmulasztása esetén: 

A nem fi zető bérlőt fel kell szólítani arra, hogy 
nyolc napon belül fi zesse meg a tartozását. 

Aki a felszólítás átvételétől számított nyolc na-
pon belül nem fi zet, azzal szemben a bérbeadó 
további  nyolc napon belül felmondással élhet. 

A felmondás a következő hónap utolsó nap-
jára szól és megszünteti a bérleti jogviszonyt.

Ha a megszűnés napján a bérlő nem adja át a 
lakást, akkor ellene pert kell indítani és a bíróság 
jogerős ítélete kötelezi a volt bérlőt a lakás átadá-
sára és az elmaradt bérleti díjak megfi zetésére.

A perindításnak nincs határideje, tehát sen-
kit ne tévesszen meg annak esetleges elhalasz-
tása, ez a felmondott bérleti jogviszonyt nem 
éleszti fel, a felmondott bérlet nem kezdődik 
újra, viszont a lakásban maradt korábbi bérlő 
továbbra is köteles a bérleti díjjal azonos ösz-

szegű használati díjat fi zetni és a korábbi lak-
bértartozása is  kamatozik.

Ha a bíróság ítéletet hozott, és a bérlő annak 
ellenére nem adja át a lakást, és nem fi zeti ki 
a tartozását, akkor a bérbeadó végrehajtóhoz 
fordul, akinek joga van akár a rendőrség köz-
reműködésével is végrehajtani a kilakoltatást 
és a bérlő teljes vagyonára folytatni a behajtást  
a  bérleti díj és  használati díj  tartozás iránt.

Aszód városának minden évben több kila-
koltatási ügye van és több évi elmaradást pró-
bálunk behajtani a kilakoltatott volt bérlőink 
fellelhető keresetéből, egyéb vagyonából. Az 
eljárás hosszú és drága. Egy bérleti díj tarto-
zás a kamatokkal, a perköltséggel és a végre-
hajtási költséggel akár már egy-két év alatt is  
a többszörösére nőhet. A per és a végrehajtás 
költségeit a bérbeadónak, tehát Önöknek, 
Aszód város polgárainak kell előlegezniük, 
de a végrehajtó ezeket a költségeket is behajt-
ja a volt bérlőn, bár a megtérüléshez rengeteg 
munka és idő kell. Ennek ellenére nem hagy-
hatjuk a legértékesebb vagyontárgyaink  visz-
szaélés-szerű használatát.

Minden lehetséges törvényes eszközzel élni 
fogunk a bérbeadói jogok érvényesítése érde-
kében.  Senkivel szemben nem lehetünk mél-
tányosak, hiszen ez a méltányosság a közös-
ségnek  közvetlen kárt okoz.

Kérem Önöket, ne tekintsék tehát lelket-
lennek a város vezetését, amikor – ha kell – a 
kilakoltatás eszközével is él: ez Önökért, tisz-
tességes polgárokért, az Önök vagyonának 
megóvásáért történik.

Sztán István
polgármester

JOGKÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁR 
A LAKBÉRFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 
ELMULASZTÁSA 
Aszód város vagyonának egy részét  a lakásvagyon képezi, amelyet bér-
beadás útján hasznosít. Önkormányzatunk megalakulása óta folyamato-
san találkozunk azzal a problémával, hogy egyfelől a polgáraink jogosan 
várják el ennek a vagyonnak a gondos, gazdaságos kezelését, de ugyan-
akkor mindig több olyan polgártársunk is van, aki a lakás bérlőjeként 
visszaél a helyzetével, nem fizeti a bérleti díjat és ezzel a lakásvagyon 
fenntartását anyagilag veszélyezteti.

2016 novemberében és decemberében, illetve 
2017 januárjában bővült a csoport tevékenysége, 
újabb rászoruló célcsoportoknak nyújthatott a 
szervezet segítséget. A Váci egyházmegyén belüli  
csoportok együttműködésének köszönhetően 
a csévharaszti Karitász csoporttól érkezett ado-
mány Aszódra. Az élelmiszer nagy része baba-
étel, babatáp, gabonapehely, keksz és más apró-

ságok. Ennek köszönhetően a felnőtt rászorulók 
mellett immáron a legifj abb korosztályt, illetve a 
kisgyermekes családokat is segíteni tudjuk.

A beérkező adományt az aszódi, domonyi és 
ikladi rászorulókhoz juttattuk el a területen 
dolgozó védőnők segítségével.

Az aszódi Karitász csoport a Katolikus Hi-
téleti Központban működik – Szent Imre utca 

17. –, oda várjuk minden hónap első hétfő 
délutánján a rászorulókat és az adományozó-
kat is. Szívesen fogadunk tiszta és használható 
ruhaneműt, ágyneműt, illetve élelmiszer- és 
pénzadományt. 

Itt hívjuk fel a fi gyelmet arra, hogy szerveze-
tünk aktivistái nem járnak házról-házra ado-
mányokat gyűjteni, így akik ezt teszik, nem 
tagjai segélyszervezetünknek.

Számunkra a „Jónak lenni jó!” nemcsak 
egy szlogen, mindezt igyekszünk cselekede-
teinkkel bizonyítani. Kérjük segítsenek, jó-
tékonykodjanak, hogy mi is, mint szervezet 
segíthessünk!

Klamár Klára
csoportvezető

Az aszódi Karitász munkájáról

JÓNAK LENNI JÓ!
Az aszódi Katolikus Karitász immáron 25 éve teszi a dolgát, segíti a 
rászorulókat a Galga menti városban és néhány környező településen. 
Ilyen szempontból a tavalyi év vége és az új esztendő eleje is eléggé 
mozgalmas volt. 
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AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁG 
KÖZLEMÉNYE
Tisztelt Ügyfeleink! 
Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő I. félévi pótlékmentes 
befizetési határidők a következők:

• telekadó, magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó, helyi iparűzési adóelő-
leg:  adóév március 16.

• talajterhelési díj bevallása és megfi zetése: adóév március 31. 
• iparűzési adóbevallás (2016. évi) benyújtása és megfi zetése: adóév május 31.

A számlaegyenlegeket és a csekkeket a napokban postázza a Hivatal.
Befi zetéseiket átutalással vagy  készpénz-átutalási megbízással  teljesíthetik:

Pénzforgalmi számlaszámaink a következők:

Számla megnevezése Számlaszám   

Aszód Város Önkormányzata 
Talajterhelési díj beszedési számla 12001008-00108154-00100006 

Aszód Város Önkormányzata
Telekadó beszedési számla 12001008-00169993-00900000 

Aszód Város Önkormányzata
Egyéb bevételek beszedési számla 12001008-00170026-00100005 

Aszód Város Önkormányzata
Gépjárműadó beszedési számla 12001008-00170037-00100001 

Aszód Város Önkormányzata
Iparűzési adó beszedési számla 12001008-00273855-00100001 

Aszód Város Önkormányzata
Magánszemélyek kommunális adója 12001008-00335521-00100008 

Aszód Város Önkormányzata
Bírságok beszedési számla 12001008-00335543-00100000 

Aszód Város Önkormányzata
Késedelmi pótlék beszedési számla 12001008-00335554-00100006 

Aszód Város Önkormányzata
Államigazgatási eljárási illeték 12001008-00113698-00100009

Aszód Város Önkormányzata
Idegen bevételek számla beszedési számla 12001008-00214624-00100002

Készpénz-átutalási megbízást (csekket) az értesítéssel együtt postázzuk, de a Polgármesteri 
Hivatalban, ügyfélfogadási időben az Adóirodában is kérhetnek.

Felhívjuk a   talajterhelési díj fi zetésére kötelezett ügyfeleink fi gyelmét, hogy 2017. már-
cius 31-ig (2016. évről) kell a bevallásukat benyújtani és a díjat megfi zetni.  A bevalláshoz 
szükséges nyomtatványokat a rendelkezésre álló adatok alapján március elején küldi ki az 
önkormányzati adóhatóság, de tekintettel az önadózás szabályaira, a nyomtatványok  hon-
lapunkról letölthetőek, az ügyfélszolgálati irodánkon beszerezhetők.

Ügyfeleink helyi adókötelezettségével kapcsolatos kérdéseire az Adóiroda dolgozói a kö-
vetkező telefonszámokon adnak tájékoztatást: 28/500-681.

Aszódi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Adóhatósága
2170 Aszód, Szabadság tér 9. Földszint 10-es szoba

dr. Bóta Julianna 
jegyző

KEDVES SZÜLŐK, 
LEENDŐ ÓVODÁS 

GYERMEKEK!
Hagyományainkhoz híven, ta-
vasszal ismét lesz JÁTSZÓHÁZ 
az óvodában! 

Aszódi Napsugár Óvoda – 
JÁTSZÓHÁZ időpontok

Aszód, Szent Imre u. 1.
Telefon: 28-400-422

2017. március 7. 
16:00-17:00-ig
2017. április 4.
16:00-17:00-ig
2017. május 2.
16:00-17:00-ig

Aszódi Napsugár Óvoda 
Szivárvány  Tagóvodája – 
JÁTSZÓHÁZ időpontok
Aszód, Falujárók útja 5.

Telefon: 28-400-419

2017. március 23.
16:00-17:00-ig
2017. április 11.
16:00-17:00-ig
2017. május 9.
16:00-17:00-ig

Szeretettel várjuk Önöket és a gyerme-
keket ezeken a napokon. A foglalkozá-
sokon betekintést nyerhetnek óvodánk 
életébe, megismerkedhetnek az óvoda 
dolgozóival, amely óvodakezdéskor a 
beilleszkedést is megkönnyítheti.

 

Nyíryné Gazdik Andrea 
intézményvezető
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Aszód Kartal felé eső végén  a nyári felhősza-
kadásokhoz hasonlóan megjelent az iszapos 
ár, amely a város utcáira betörve elöntéssel fe-
nyegette az útjába eső (Falujárók útja 26 – 30) 
ingatlanokat. A kartali út felső végén 30-50 cm 
iszapos víz állt teljes útszélességben. A hely-
színre érkező alpolgármester azonnal riasztot-
ta a munkagép tulajdonosát, aki rövid idő alatt 
megszüntette a vízátfolyást.  

Az idősebb korosztály még biztosan emlék-
szik rá, felhőszakadás, hóolvadás máskor is 
volt, mégsem tapasztaltunk ilyen mértékű víz-
folyást. Városunk önkormányzata a probléma 
megoldása érdekében tervező szakértő bevo-
násával felmérte az okokat és a veszélyeztetés 
megszüntetése érdekében terveket készíttetett.

A helyszíni felmérés igazolta, hogy a korábbi 
csapadékvíz árokrendszert a terület művelő-
je (művelői) megszüntette, beszántotta. Ko-
rábban  ez az árokrendszer a szántóföldeken 
keletkező csapadékvizet a Berek-erdőn (Lu-
cernáson) keresztül sok-sok éven át minden 
gond nélkül levezette a Breda patak irányába. 
A vízlevezető árok a Kondoros térnél torkolt - 
torkollik a Breda patakba.

További probléma, hogy a régi szántási 
irányt – amely párhuzamos volt a kartali 
úttal – az utóbbi időben – valószínűleg gaz-
dasági megfontolásból – megfordították, a 
barázdák  jelenleg merőlegesek a kartali útra, 
és odavezetik a csapadék- és olvadékvizeket.  
E két tényező következtében a Falujárók útja 
30. számú házzal szemben lévő földút és a 
szántóföld egyenesen levezeti a területen ke-
letkező összes csapadékvizet a város lakott 
területe irányába. Itt az iszapos lé azonnal el-
tömi az árkokat, onnan kilépve pedig az útra 
és az ott lévő házakra folyik.

Ugyanezen a napon a Városréti útról is jel-
zés érkezett, hogy a Breda patak medréből 
kilépve a házak kertjében folyik a Kondoros 
tér irányába. Aki a mostani olvadásnál látta a 
Nagyvölgyi záportározónál készült képeket, 
tapasztalhatta, hogy a tározó teljesen meg-

telt, a gát szabályozó nyílásán átfolyva a víz 
a Breda patakban haladt a Galga patak felé. 
Az óriási vízmennyiséget a Breda medre nem 
tudta teljesen befogadni, így  a víz kilépett a 
mederből.

A záportározó gátjának és a Breda patak 
medrének kitakarítása érdekében a város ön-
kormányzata vis maior pályázatot nyújt be. A 
Breda meder kikotrása nem halogatható to-
vább, a legkritikusabb részek rendbetétele az 
idei év egyik nagy feladata. A Breda patakot 
korábban a GAVIT kezelte, azonban a vízitár-
sulatok megszűnésével a vízfolyások az önkor-
mányzatok – bar azok nem kérték - feladatkö-
rébe kerültek át úgy, hogy a feladat mellé pénzt  
nem rendeltek. Tovább fokozza a problémát, 
hogy a Breda meder Kondoros térhez közeli 
szakaszán a kertek kerítései teljesen a patak-
meder szélén vannak, sokan még gyümölcsfá-
kat is ültettek az árokpartra, így a gépi kotrás 
ott nem végezhető el, a munka megkezdése 
előtt a területet rendezni kell.

A Falujárók útja felső részének csapadékvíz 
elvezetésének és a Breda patak mederkotrá-
sának költségét a szakértő több tízmillió Ft-ra 
becsüli. Igyekszünk a forrásokat megtalálni, 
mert a Breda rendbetételét az ott lakók érdeké-
ben el kell végeznünk.

Sztán István
polgármester

Két megoldandó kritikus pont a város területén 

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 
A hosszantartó januári téli időjárást egy hirtelen jött melegedés zárta 
le. Február 12-én vasárnap délelőtt a ködös, felhős idő után hirtelen ki-
sütött a nap,  és mindenki örömére 10-13 fokig melegedett a levegő. A 
gyors felmelegedést azonban gyors olvadás követte, és a fagyott földön 
az olvadékvíz a gravitáció törvényének engedelmeskedve azonnal megin-
dult az alacsonyabban fekvő területek felé.

FEBRUÁR 27, MÁRCIUS 13.
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Helyi közélet

Bekapcsolt jelenlét a Képviselő-testületi üléseken 

(2016–17 ülés) hiányzás/ülésszám (%)
Sztán István polgármester 0/17 100%
Kovács Tamás alpolgármester 0/17 100%
Asztalos Tamás képviselő 9/17 59,41%
Buzás János képviselő 0/17 100%
Kerényi Norman képviselő 1/17 93,09%
Koncz István képviselő 0/17 100%
Rigó Lászlóné képviselő 0/17 100%
Rizsák Krisztián képviselő 0/17 100%
Urbán László képviselő 0/17 100%

Szavazati  arányok:

Szavazott: Össz. Igen Nem Tartózkodás
Sztán István polgármester 224 217 6 1
Kovács Tamás alpolgármester 224 217 7 0
Asztalos Tamás képviselő 123 78 10 35
Buzás János képviselő 224 212 6 6
Kerényi Norman képviselő 214 177 3 34
Koncz István képviselő 224 216 8 0
Rigó Lászlóné képviselő 224 212 11 1
Rizsák Krisztián képviselő 224 217 6 1
Urbán László képviselő 224 150 41 33

2016. ÉVI STATISZTIKAI JELENTÉS 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI MUNKÁRÓL

A Képviselő-testület létszáma: 9 fő
Képviselő-testületi ülések száma: 16 alkalom

Fórum: 2 alkalom
Közmeghallgatás: 1 alkalom

Önkormányzati határozatok száma: 182
Önkormányzati rendeletek száma: 19

Részvétel (%-ban) a Bizottsági üléseken:
Ügyrendi Bizottság
(2016. – 12 ülés)
Buzás János elnök 100%
Urbán László 92%
Rigó Lászlóné 57%
Kovács Ferencné 92%
Dr. Leitli Norbert   57%

Pénzügyi Gazdasági Bizottság
(2016. – 11 ülés)
Rigó Lászlóné elnök 100%
Buzás János  46%
Koncz István 100%
Kerényi Norman 91%
Magyar Ilona 73%
Tóth Zoltánné 73%
Bata Miklós 91%

Művelődési Ifj úsági Oktatási és Sport Bizottság 
(2016. - 11 ülés)
Koncz István elnök 100%
Asztalos Tamás 45%
Rizsák Krisztián 91%
Buzás Mária 82%
Énok-Nagy Levente   78%

Városfejlesztési Bizottság 
(2016. – 10 ülés)
Rizsák Krisztián elnök 100 %
Asztalos Tamás 50%
Urbán László 90%
Bábosik Dezső 70%
Kvaka István 70%

Sztán István
polgármester

Az evangélikus gimnázium diákja két na-
pon át építette a mesés hószobrot, amely 
nemcsak családja és barátainak, hanem az 
újság olvasóinak  tetszését is elnyerte, és a 
legtöbb szavazatot kapta a lap Legjobb téli 
fotó játékán. 

A fi atalember épp hószobrokat nézege-
tett az interneten, és megtetszett neki egy 
ott látott hósárkány. Elhatározta, hogy ő is 
megcsinálja. 

Alapanyag volt bőven a ház előtt, így ne-
kifogott a lapátolásban, amelyben először a 
szomszéd gyerekek is segédkeztek, de nem 
bizonyultak elég kitartónak. Pál viszont 
igen, így két nap alatt elkészült a mű. Ezt kö-
vetően meglátta a Blikk pályázatát, és elha-
tározta, hogy ő is nevez, és beküldte a kért 
fotókat.  Jól tette, az ő képe kapta a legtöbb 
szavazatot, így elnyerte a lap által felajánlott 
okostelefont.  

A fi atalembertől nem idegen a kézműves-
kedés, szabadidejében gipszmaszkokat raj-
zol, illetve készít. 

Forrás: Blikk
Fotó: Torda Pál.

MOBILTELEFONT ÉRT 
A HÓSÁRKÁNY 
Közel két méter magas hósárká-
nyával a Blikk által felkínált okos-
telefont nyert Torda Pál.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET 

Szombatonként: 8.00–12.00
Vasárnaponként: 9.30–11.30

Szent István Patika:
Március 4-5. 
Március 15. 

Március 18-19.

Városi Gyógyszertár:
Február 25-26.
Március 11-12.
Március 25-26.
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Helyi élet

Január 13-án pénteken egy hullámzó légköri 
frontrendszer miatt városunkra 35 cm hó hul-
lott reggel 6 és szombat délelőtt 10 óra között. 
A havazás legintenzívebb időszaka péntek 
délelőtt – délutánra esett. A Városüzemelte-
tési- és Műszaki Osztály síkosságmentesítési 
terve alapján pénteken 6 órakor megkezdődött 
a város útjainak és járdáinak takarítása. Ilyen-
kor prioritást élveznek azok az utak és járdák, 
amelyek dombokra vezetnek fel- vagy le, hogy a 
mentők, tűzoltók, katasztrófavédelem és a ren-
dőrség minden utcát és ingatlant meg tudjanak 
közelíteni. Ezek: Síklaki hegy utca, Nyár utca, 
Tél utca, Ősz utca, Régész út, Mély út, Szőlő út, 
Kartali úti járda végig, Régész úti járda végig, 
Szabadság tér végig. A síkosságmentesítésben 
az osztály teljes fi zikai személyi állománya részt 
vett, ami 6 fő fi zikai munkást és gépkezelőt, va-
lamint 15 fő közmunkást jelent. De hólapátot 
ragadtak a városüzemeltetési csoportvezetők 
és az alpolgármester is. Azonnal megkezdő-
dött a felsorolt útszakaszokon a só szórása és a 
hó eltolása. A havazás azonban olyan intenzív 
volt, hogy alig végeztek a kritikus szakaszokon, 
máris újra kellett indulni, hogy a közlekedés ne 
akadjon el. Emiatt a többi önkormányzati útra 
már nem maradt kapacitás, a pénteki napon 
ezen útszakaszok hótolása újabb gép bevoná-
sával csak a késő délutáni, esti órákban indult 
el. A  péntek délutáni nagy gépjárműforgalom 
oly mértékben letaposta az úton összegyűlt ha-
vat, hogy a gépi hóeltakarítás hatásfoka nagyon 
alacsonynak bizonyult,  a gumi végű hótolólap 
a letaposott havat nem tudta az út felületéről fel-
szaggatni, eltávolítani.

A személyi állományt tizenegy órás kemény 
munka után, teljesen szétázva és szétfagyva 
péntek 17 órakor haza kellett engedni. Ré-
szükre szombaton és vasárnap is túlmunka 
lett elrendelve.

Az időjárás azonban továbbra sem kegyel-
mezett, hiszen a havazás után azonnal bekö-
szöntött az extrém hideg, amely a járdákon és 
utakon lévő letaposott hóból beton kemény-
ségű jeget épített. A nagy hidegben a sózás  
teljesen hatástalan volt, hiszen -8 fok alatt a só 
nem fejti ki olvasztó hatását. A gépi takarítás 
csak fém élű tolólappal lett volna lehetséges, ez 
azonban a jég mellett az útfelületet is felmarta 
volna. A jeges utakat innentől folyamatosan 
homokkal szórtuk. A legkritikusabb szaka-

szokat kézi erővel, lapáttal és jégtörő eszközzel 
igyekezett a személyi állomány kiszabadítani a 
jég alól.

Néhány adat: 2017 január hónapban össze-
sen 12 tonna úti sót szórtunk ki a város útjai-
ra, járdáira. (Ennek környezetkárosító hatását 
majd csak tavasszal lesz módunk felmérni.) El-
fogyott 6 tonna homok és egyéb granulátum. 
Síkosság mentesítésre 1200 munkaórát fordí-
tott az osztály, míg a gépek (bérelt gép és saját) 
összesen 130 üzemórát dolgoztak.

Mindez azonban kevésnek bizonyult. Ezek 
után megjött a szél, és a hófúvás a ravatalozó 
felé vezető utat kb. 1,5 – 2 m vastagon, teljes 
szélességben, mintegy 400 m hosszban telje-
sen eltorlaszolta, miközben – sajnos – hozzá-
tartozók temetésre is vártak! A bérelt gép egy 
teljes napot, több, mint tíz órát itt dolgozott, az 
összefagyott havat markoló kanállal tudta csak 
átvágni, és egy nyomon az utat felszabadítani.

Teljesen igazuk  van azoknak, akik elége-
detlenek voltak a város síkosság mentesítési 
tevékenységével. Biztosan lehetett volna job-
ban szervezni, több embert és gépet bevonni 
a munkába. A következtetéseket, tanulságo-
kat le kell vonni, a feladatokat meg kell hatá-
rozni. A 2017 évi költségvetésbe máris beter-
vezésre került a síkosságmentesítési és egyéb 
városüzemeltetési feladatokra további gépbe-
szerzés, amely  kb. tíz millió Ft feletti értéket 
képvisel. Tervezünk továbbá az extrém hideg 
időben is használható kőzúzalék beszerzését 
is, amely a jeges utakra kiszórva érdesíti a csú-
szós felületet.

Azonban néhány észrevételt érdemes tenni. 
Miközben néhányan kórusban szidták a Pol-
gármestert, a város vezetését és a városüze-
meltetést, számtalan olyan helyet találtunk, 
ahol az ingatlan tulajdonosa nem végezte el 
az egyébként helyi rendeletben kötelező fela-
datát, és nem takarította el a havat és a jeget a 
járdájáról. Igen, meg lehet őket bírságolni, de 
attól még a csúszós járda ott marad. Volt olyan 
állampolgár, aki azon háborodott fel, hogy a 
nagy havazás utáni hétfőn reggel nem tudta 
babakocsin eltolni a gyerekét az óvodába, vagy 
a gimnázium melletti Hatvani úti járda havas 
(!) volt, miközben neki postára kellett mennie. 
Volt olyan megjegyzés is, amely észrevételez-
te, hogy a Penny előtti járda jeges, miközben a 
saját társasháza hátsó, Petőfi  utcai járdáján tíz 
centis jég volt, mert a lakók nem takarították 
le időben. Mindeközben sem a Polgármester, 
sem az Alpolgármester sem a hivatal dolgozói 
egyetlen telefont sem kaptak, amiben bárki 
megkérdezte, tudunk-e valamiben segíteni? 
Kézzel, géppel, bármivel. Egyetlen egyet sem…

Többen megjegyezték, talán jobban fel kellett 
volna készülni a télre. Minden évben már ősz 
elején megkezdjük a a téli felkészülést.  Gépkar-
bantartás, síkosságmentesítő anyag beszerzése, 
stb. Mindenki átlagos télre készül, hiszen ilyen 
ritkán előforduló extrém időjárásra nem lehet 
eléggé felkészülni. Más települések is így voltak 
ezzel, mert januárban miközben két hét alatt el-
fogyott a teljes sókészletünk, napokig nem tud-
tuk a nagykereskedőt elérni,  még a telefon sem 
vették fel, mert  kifogytak az útisóból. 

A természet sokáig kegyes volt hozzánk, el-
szoktunk a kemény telektől. Az 1987-es legen-
dás nagy havazás óta felnőtt egy teljes generá-
ció, aki havat alig látott, telet alig tapasztalt. 
Most ismét bebizonyosodott, van olyan hely-
zet, amikor a természetet a legjobb szándék 
ellenére sem tudjuk legyűrni.  

Sztán István
polgármester

Tények és tapasztalatok

SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS
Már most elmondhatjuk, hogy az idei tél, különösen január hónap, az 
elmúlt 30 év leghidegebb tele. Az Országos Meteorológiai Intézet adatai 
alapján 1985 óta nem volt ilyen hideg a január, sok helyen több, mint 
harmincéves hidegrekordok dőltek meg. 

Fotó: K
ovács Tam

ás
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Portré

– Ez idő alatt nagyon sok fellépésem volt. Szerepel-
tem a Művészetek Palotájában, a Budapest Music 
Centerben, és két versenyen is megmérettethet-
tem magam. Az egyik idehaza volt, Vácon, az I. 
Danubia Nemzetközi Talents Nemzetközi  Zenei 
Verseny, ahol 3. helyezést értem el. Szlovéniában a 
3. Aci Bertoncelj Nemzetközi Zongoraversenyen  
vettem részt, és ezen szintén 3. helyezett lettem. 

– Immáron harmadéves vagy a Zeneakadé-
mián. Azt hozta ez a két és fél esztendő, ami-
re számítottál? 
– Nehezebb, mint amire számítottam, sokkal töb-
bet kell tenni ahhoz képest, mint amit én akkor  
gondoltam. Nem tagadom, az első fél év nehezen 
is ment. Fel kellett venni egy új, gyorsabb ritmust. 
Nem lettem magántanuló, továbbra is nappali ta-
gozatra járok az evangélikus gimnáziumba, ahol 
támogatják a zenei pályámat, és megengedték, 
hogy keddenként és csütörtökönként ne ide, ha-
nem az akadémiára menjek. Természetesen ha-
ladnom kell ilyenkor is a tananyaggal, így amikor 
hazaérek Budapestről, tanulás és gyakorlás követ-
kezik. Csak így érhető el, hogy tartsam a tanulmá-
nyi átlagomat, és zenei versenyeken vehessek részt. 

– Milyen tárgyaid vannak a Zeneakadémián 
és mennyit kell gyakorolnod  egy nap?
– Jelenleg szolfézst és a fő tárgyamat, vagyis a 
zongorázást tanulom,  ami jövőre zeneelmé-
lettel is kiegészül majd. Naponta két és fél, há-
rom órát gyakorlok. Óriási könnyebbség, hogy 
a szüleim vásároltak egy hangszert, így itthon 
is tudok zongorázni. 

– Ki választja ki, milyen darabokat gyakorolj? 
– Ezeket  közösen a tanárommal, Eckhard 
Gábor Liszt Ferenc-díjas zongoraművésszel  
választjuk ki a félév elején, és nekem is van be-
leszólásom. Ennek azért van jelentősége, mert 
az ember azt tudja jól előadni, amit szeret.  

– Te kiket kedvelsz, kiktől játszol szívesen? 
– Liszt Ferenc mindenképpen a kedvencek 
közé tartozik, tetszik a zenéiben a sok-sok han-
gulatváltás. Chopin pedig  a líraisága miatt áll 
közel hozzám. 

– Milyen a kapcsolatod a tanároddal? Szigo-
rú ember? 
– Már az első pár óra után kialakult köztünk 
egy baráti kapcsolat. Nem tartom szigorú-
nak, akár  óra közben is lehet vele  viccelődni, 
ugyanakkor megköveteli  mindazt, amiben 
előzetesen megállapodtunk. 

– Bevallom, én laikus vagyok, a zenét hall-
gatók de hozzá nem igazán értők táborába 
tartozom. Régóta furdal a kíváncsiság, egy 
versenyen – amiket Te is említettél – mit 
néznek, mire kell ügyelni? 
– Mindenre. Nézik a megjelenést,  azt hogy 
hogy megyek oda a zongorához, hogy hogyan 
ülök ott, mennyire élem bele magam a darab-
ba, és milyen technikával játszom. 

– Avass be bennünket abba, hogy hogyan 
zajlik egy verseny!
– A szlovéniai verseny egyfordulós volt, és ma-
ximum 15 perces darabot lehetett játszani. Egy 
nappal korábban utaztunk oda, hogy legyen mó-
dunk gyakorolni, amire egyébként mindig adnak 
lehetőséget. A versenyen, amikor minden darab 
elhangzott, összeül a zsűri, és rövid időn belül ki-
teszik egy faliújságra, hogy mi lett a végeredmény. 
Ugyanakkor megjelentetnek  még egy listát, ame-
lyen azok nevei szerepelnek, akik játszhatnak a 
másnapi gálahangversenyen. Nagyon örültem, 
hogy Szlovéniában én is játszhattam  ezen. 

– A versenyzők szereplésének sorendjét ho-
gyan döntik el? 
– Szlovéniában ezt nagyon egyszerűen megoldot-
ták, névsor szerint következtünk. A sorrendnek 
számomra nincs különösebb jelentősége, nem 
vagyok túl stresszes típus, bár azért mindig izgu-
lok egy kicsit, amit járkálással próbálok oldani. 

– Egy ilyen versenyen milyen a viszony az in-
dulók között? Beszélgettek előtte egymással? 
– Nem jellemző. Mi, akik Magyarországról 
együtt mentünk a már említett versenyre, ter-
mészetesen igen, de a többiekkel nem igazán 
alakult ki kapcsolat. Ilyenkor már mindenki 
a megmérettetésre, a jó szereplésre koncentrál. 

– Jómagam többször élvezhettem már a játé-
kodat. Megfi gyeltem, mielőtt belekezdenél, 
tartasz egy szünetet. Ilyenkor gondolatban 
eljátszod a művet? 
– Annyi időm azért nincs, de azt mindenkép-
pen átgondolom, melyek a nehezebb részek, és 
ezeknél mire kell nagyon odafi gyelnem. 

– Nyilván sok zenésszel találkozol. Kivel 
játszhattál közülük együtt? 
– A tanárommal, Eckhard Gáborral, ami 
egyébként nagy megtiszteltetésnek számít. 
Mukk József operaénekest is kísérhettem már 
néhányszor. Vele is nagyon jó a kapcsolatom, 
ami egyébként nagyon hamar kialakul a zené-
szek között. Talán azért, mert egy nyelvet beszé-
lünk, és egy a célunk: a közönség kiszolgálása. 

– Milyen zenét hallgatsz szívesen a szaba-
didődben? Mindig klasszikus darabokat? 
– Nem feltétlenül. Ha hallok egy nekem tetsző 
dallamot, szívesen zongora mellé ülök és elját-
szom, de leginkább improvizálni szoktam. 

– Ami a zeneszerzés előszobája… Van már 
saját darabod? 
– Pár esztendővel ezelőtt született néhány saját 
szerzemény, amiket kottán őrzök. Nem kerül-
tek bemutatásra, de lehet, hogy később előve-
szem őket újra. 

– Túl vagy a Virtuózok című verseny első 
fordulóján. Miért döntöttél úgy, hogy in-
dulsz ezen a televíziós megmérettetésen? 
– Szeretném, ha minél többen megismerné-
nek, látnák és hallanák a játékomat. Célom, 
hogy eljussak a döntőig, mert az több fellépési 
lehetőséget biztosítana.

– Ezek szerint azt már eldöntötted, hogy a ze-
nélés hosszú távon lesz része az életednek… 
– Természetesen. Csak azt nem tudom még, 
hogy ezen belül mi lesz a legfontosabb: a szóló-
karrier, egy csapatban, zenekarban való játszás 
vagy esetleg későbbiekben a zeneszerzés.  Sze-
rencsére van még időm ezt eldönteni. 

R. Z.

Puskás Máténak a zenélés az élete

KÉPERNYŐRE KERÜLHET AZ ASZÓDI VIRTUÓZ
Aligha túlzás azt állítani hogy Magyarországon nagyon sok  tehetséges 
fiatal van, szinte az élet minden területén. Ezt igazolják a különböző te-
levíziós csatornákon rendre futó tehetségkutató versenyek is. Lapunk 
megjelenésekor még nem tudni,  bekerült e a Virtuózok című verseny 
televíziós szereplési szakaszába  Puskás Máté. A 14 éves fiatalember 
ígéretes zenei tehetség. Párhuzamos jár az evangélikus gimnáziumba és a 
Zeneakadémia zongora tanszakára. Legutóbb éppen ez alkalomból beszél-
gettünk vele, így elsőként azt kértük, meséljen az eltelt két esztendőről. 
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Iskolai élet

A Csengey Gusztáv Általános Iskolában ismét 
szombati napon tartották meg a rendezvényt, 
némileg visszatérve a korábbi szokásokhoz. 
Azért némileg, mert délelőtt a Csengey úti 
épület alsósai külön ünnepeltek a Rákóczi ut-
cai tagiskola alsósaitól, akik maradtak a saját 
épületükben. Évekkel korábban az itt tanuló 
gyermekek is a Csengey iskola tornatermében 

vonultak fel. A felső tagozatosok közös farsan-
gi bálját délután tartották. Impozáns látvány 
volt a nyolcadikos diákok nyitó keringője: 29 
elegáns pár táncolt egyszerre. Ezt követte né-
hány felsős osztály műsora, amit a 3.z osztály 
Mary Poppins produkciója követett. A délután 
fénypontja a szalagtűzés volt, 63 diákra került 
rá a közelgő búcsúra fi gyelmeztető jelkép. Az 

esemény diszkóval és tombolahúzással foly-
tatódott, illetve tárult. Az iskola vezetősége 
ezúton mond köszönetet a szülőknek, és vala-
mennyi segítőnek a bál sikeres megszervezésé-
ért és lebonyolításáért.  

Az Evangélikus Gimnáziumban szintén évek 
óta hagyomány a farsangi bál. A nagy tanulói 
létszám miatt erre mindig két egymást követő 
péntek délutánján kerül sor. Az osztályok ez-
úttal is meghatározott témák szerint öltöztek 
be: az alsós tanulóközösségek az egy-egy ki-
húzott ország jellegzetes viseletébe öltöztek, a 
felsős osztályok között pedig tantárgyak közül 
húztak, és  egy-egy tanórát igyekeztek megje-
leníteni. Ezt követően itt is tombolát húztak, és 
persze a táncmulatság sem maradt el. 

R. Z.

Szalagtűzés, jelmezes felvonulás és tánc, tánc, tánc

FARSANGOZTAK ISKOLÁSAINK
Rövidesen véget ér a farsang, vagyis a vízkereszttől  hamvazószerdáig, 
a  nagyböjt  kezdetéig tartó időszak, amelyet hagyományosan a vidám 
lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. Városunkban 
két iskola is tartott nagyszabású farsangi mulatságot, de az ovisok és a 
bölcsisek is beöltöztek maskarákba. 

Sok-sok gyermek, és talán kevesebb felnőtt kíván-
sága teljesült, hiszen hatalmas hóesésében volt 
részünk, amit már nagyon régen nem tapasztal-
tunk. Ennek mi nagyon örültünk! Készítettünk 
hóembereket, hó-macit, hó-sünit, hó-katicát, 
hó-angyalokat és egy fantasztikus hó-labirintust 
is az óvoda udvarán, az elkészült alkotások léleg-
zetelállítóak lettek. Szerveztünk hócsatát, és részt 
vettünk szánkóversenyen, ahol gyerekek húztak 
gyerekeket, felnőttek gyerekeket, de a legtréfásabb 
verseny az volt, amikor gyerekek húzták az óvó 
néniket. Az óvoda fagyos udvara megtelt mosoly-
lyal és kacagással, egy cseppet sem fáztunk a hi-
deg ellenére. Természetesen a kísérletezések sem 
maradhattak el, festékes vizet tettünk különböző 
formákba, majd kitettük a hidegre, s az így elké-
szült színes jégcsap díszek a fákra kerültek, ame-
lyek még káprázatosabbá tették az óvoda udvarát. 

Az év első hónapjában sem maradhattunk 
„MESEZENEKAR” előadás nélkül, ez alka-

lommal az évszakokat jártuk körbe. A gyerekek 
lelkesen énekeltek együtt a szereplőkkel, sok 
csillogó szempár fi gyelte a színvonalas műsort, 
amelyet a végén vastapssal köszöntünk meg. 

Ebben az időszakban az egyik legfontosabb 
téma, amely a szülőket foglalkoztatja, az iskola-
érettség kérdése. „ Menjen-e a gyermek, vagy in-
kább maradjon még?” Éppen ezért tartjuk fontos-
nak, hogy a tankötelezettségről, iskolaérettségről 

a szülőket időben és megfelelően tájékoztassuk. 
A fogadóórákon kívül minden évben összevont 
szülői értekezletet is tartunk, amelyre idén febru-
ár 1. napján került sor. Az óvoda vezetője előadá-
sában többek között azt is összefoglalta, milyen 
kritériumoknak kell megfelelnie egy gyermek-
nek, hogy az iskolában megállja a helyét. Vendég 
előadónk Kovács István logopédus volt, aki gya-
korlati példákon keresztül magyarázta el, hogy a 
gyermek számára miért fontos, hogy megfelelő 
időben kezdje meg tanulmányait. 

Az érdeklődők száma azt igazolta, hogy a té-
máról beszélni kell, a szülők igénylik a tájékoz-
tatásnak ezt a formáját is.

Összeállította: Karácsonyné Izeli Zsuzsanna 
és Petréné Magyar Mária óvodapedagógusok

„JAJ, DE NAGYON HIDEG VAN, 
ROPOG A HÓ ALATTAM…”
Kedves Olvasó! (aki minden hónapban lelkesen böngészed az újságot, 
hogy az aszódi óvoda aktuális eseményeiről értesülj) örömmel tudatjuk, 
hogy a januári hónapban is megtörtént a csoda…
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Következő lapzárta:
Március 12.

Következő megjelenés:
Március 23.
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Az iskola küldöttségét elkísérte Sztán István 
polgármester is, akinek része van abban, hogy 
a tótmogyorósi műszaki gimnázium az aszódi 
evangélikus gimnázium látóterébe került. Mint 
ismeretes, Tótmogyorós városunk egyik test-
vértelepülése, amellyel egyre élénkebb a kap-
csolat. Nyilván ennek az is az egyik oka, hogy 
viszonylag közel van egymáshoz a két település, 
a magyarországi autópályának köszönhetően 
pedig gyorsan leküzdhető a távolság.  

A tótmogyorósi középiskola egy oktatási cent-
rum részeként működik, ahová mintegy 800 
gyermek jár a környék hét településéről az óvo-
dás korosztálytól egészen a gimnazistákig be-
zárólag. A komplexumot jelenleg a nemrégiben 
kinevezett Loredana Ofrim igazgató asszony 
vezeti. Mivel önkormányzati fenntartású intéz-
ményről van szó, a két középiskola együttmű-
ködési megállapodásának megkötését Anton 
Ardelean polgármester is szorgalmazta. 

Az okmányok aláírására ünnepélyes kere-
tek között került sor. A vendéglátók kulturális 
programmal  kedveskedtek. Különösen a helyi 
fúvószenekar műsora aratott nagy tetszést. Őket 
egyébként rövidesen az aszódiak is láthatják, 
hallhatják őket, városunk első embere ugyanis 

meghívta őket egy Aszódon adandó koncert 
erejéig.  Másnap a környék nevezetességeivel, 
sportolási lehetőségeivel ismerkedett meg az 
aszódi küldöttség. Nem sokan gondolnák, hogy 
az itteni hegyekben 1400 és 2300 méter közöt-
ti magasságban 14, különböző nehézségi fokú 
sípálya várja a téli sport szerelmeseit. A veronai 
tragikus  autóbusz-szerencsétlenség miatt talán 

a sítábort szervező középiskolák érdeklődése is a 
gyorsabban megközelíthető  sípályák felé fordul. 
A küldöttség járt a közeli koltói kastélyban is, 
ahol egykor Petőfi  Sándor és kedvese, Szendrey 
Júlia töltötte házasságkötésük után a  mézes-
heteket.  Tótmogyoróstól csak egy ugrásra van 
Nagybánya, amely nemcsak a magyar kép-
zőművészet központjaként volt ismert, hanem 
egykori aranybányáiról is nevezetes. Mindezek-
kel rövidesen az aszódi diákok is megismerked-
hetnek majd, az együttműködési megállapo-
dás alapján ugyanis rendszeresek lesznek a az 
oktatási, kulturális, sport és turisztikai jellegű 
közös programok. A tótmogyorósi gimnazisták  
először az EGA Sportnapjára érkeznek, hogy 
különféle sportágakban mérjék  össze erejüket 
a vendéglátókkal. Szeptemberben  az aszódi kö-
zépiskola tantestületének több tagja tesz majd 
látogatást a tótmogyorósi középiskolában. 

A két középiskola vezetése azt reméli, hogy 
eredményesen tudnak szerepelni majd az 
Európai Unió nemzetközi együttműködést 
előíró pályázatain is, amelybe a szlovákiai Ti-

sovecet szintén  be kívánják vonni. Ez azért 
is életszerű, mert az ottani gimnáziummal az 
aszódi egyházi középiskolának együttműkö-
dési megállapodása van, míg Tótmogyorós és 
Tisovec testvértelepülései egymásnak. 

Szöveg: Rácz Zoltán 
Fotók:  Osgyáni Zoltán

Immáron partnerei egymásnak
a tótmogyorosi műszaki és az aszódi evangélikus középiskola 

ALÁÍRTÁK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST 

Együttműködési megállapodást kötött az Aszódi Evangélikus Petőfi Gim-
názium,  Általános Iskola és Kollégium a romániai Tótmogyorós Traian 
Vuia Műszaki Gimnáziumával. Az okiratot február 4-én Tótmogyoróson  
ünnepélyes keretek között írta alá a két iskola igazgatója, Loredana 
Ofrim és dr. Roncz Béla. Az aszódi evangélikus középiskolának immáron 
négy európai – két szlovák, egy német  és most a román – középiskolával 
van hivatalos kapcsolata. 
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Eredetileg 12 órás versenynek  indult, de az 
új sportcsarnok és a megnövekedett létszám 
miatt 24 órásra emelték. A rendezvény  nagy 
népszerűségnek örvend a diákok körében, 
idén a résztvevők száma meghaladta a 200 
főt. Az esemény nagyon jó hangulatban telt, 
Rétvári Péter (gitáros és énekes) az este fo-
lyamán egy közel 2 órás, magas színvonalú 
koncerttel élénkítette a diákok és tanárok 
hangulatát. A 94 mérkőzésen összesen 267 
gól született. Játék szempontjából az eddigi 
rendezvények sorában ez volt a legsport-
szerűbb. Az osztályok csapatait sok szurko-
ló bíztatta, még a késő esti, illetve éjszakai 
órákban is. 

A teljesítmények alapján a legjobb kapus dí-
ját Téglás Mátyás 12.d osztályos tanuló kapta. 
A versenyt a fi úk között az ő osztálya, a 12. D 

nyerte, megelőzve a 10. A és a 10. E osztályt.  A 
gólkirály Simák Tamás 9. b osztályos tanuló 
lett. Fair play díjat kapott a 9. C osztály, akik 
(bár egy mérkőzést sem nyertek) a végsőkig 
kitartva játszottak.

A lányoknál három csapat nevezett. Itt a 9. B 
osztály lett az első, megelőzve a 10. A és a 9. C 
osztályt. A gólkirálynő Bötös Nóra 9.b osztá-
lyos tanuló lett. 

Nemcsak a focisták, hanem a drukkerek 
teljesítményét is értékelték. A vélemények 
alapján a győztes a 11. C osztály lett. Ők kép-
viselték magukat a legnagyobb létszámmal, 
zászlót készítettek, és az osztályuk minden 
mérkőzésén szurkoltak.  

A rendezvényt a 11. D osztály szervezte, ők 
gondoskodtak a hangulatról és a mérkőzések 
zökkenőmentes lebonyolításáról. Külön kö-

szönetet szeretnénk mondani a szülőknek, 
akik az éjszaka folyamán is kitartottak és se-
gítettek.

Mersva Dániel
9. b osztály

A kicsik is jól szerepeltek, de talán a legnagyobb 
sikert U19 csapatunk bagi teremtorna győzelme 
jelentette, hiszen a nyolcas tornán veretlenül, 
kapott gól nélkül lettek tornagyőztesek. Talán 
egy kis önbizalmat is merítenek ebből, hiszen 
ősszel a kiemelt megyei I. osztályban újoncként 
nem sok babér termett nekik. A lányok is edzés-
ben vannak, a gödöllői Sátor Kupa tornán beju-
tottak a legjobb négybe igazán rangos résztve-
vők – Vasas, Ferencváros – között.

Felnőtt csapatunk felkészülése egy kicsit 
későn indult meg, mert a január hónap 
gyakorlatilag az edző kereséssel telt el. 
A hónap végén egy gyors vezetőségi ülés 
végén több jelentkező közül Ubranko-

vics Zoltánra esett a választás. A 48 éves 
szakember UEFA A licensszel rendelke-
zik. Korábban többek között Kispesten, az 
MTK-nál utánpótlás edzőként dolgozott, 
de megfordult az MLSZ utánpótlás váloga-
tottak kispadján is. Pályafutása során dol-
gozott Katarban és Kuvaitban is. 

Legutóbb, 2016-ban az RTK (BLSZ II.) 
felnőtt csapatának vezetőedzőjeként és 
ugyanott utánpótlás vezetőként dolgozott. 
Sok sikert és számos győzelmet kívánunk 
Zoltánnak!

Az átigazolási szabály megváltozása mi-
att (csak nyáron lehet szabadon igazolni) a 
felnőtt keret nem változott, nem érkezett és 

nem távozott senki. Néhányan (Masznyik 
Dávid, Szűcs Tibor) sérüléssel bajlódnak, 
a többiek heti két edzéssel, és felkészülési 
mérkőzésekkel készülnek a sikeres tavasz-
ra. Természetesen ismerkednie kell egy-
mással a játékosoknak és az új szakveze-
tőnek, hiszen az új edzőnek új elképzelései 
is vannak az elvárt játékkal kapcsolatban. 
Itt Aszódon hosszú távú együttműködésre 
készülünk, a magunk szerény lehetőségei 
között a szakmai önállóság garantált. 

A tavaszi szezon – az időjárás és a pá-
lyák állapotának függvényében – várha-
tóan február 26-án vasárnap rajtol. Az 
Aszód FC hazai pályán kezd, ellenfelünk 
Nyáregyháza együttese lesz. A végleges ta-
vaszi menetrendet a mérkőzés előtt adjuk 
át szurkolóinknak.

Már csak ezért is érdemes lesz meccsre 
jönni!

Kovács Tamás
Aszód FC elnök

24 ÓRÁS FOCI AZ EGÁ-BAN
2017. január 27-én 12. alkalommal került megrendezésre a 24 órás foci 
az Aszódi Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumban. Ezt a 
rendezvényt minden évben az iskola felsős gimnazistái számára szervezik.  

LABDARÚGÁS 
A karácsonyi ünnepi időszak után már január elején megkezdődött a 
felkészülés a tavaszi szezonra. Az Aszód FC utánpótlás csapatai  fo-
lyamatosan dolgoztak, az edzések monoton időszakát téli teremtornák 
színesítették. 

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Február:
25-26.: dr. Dobos László 20-925-3824

Március: 
 4-5.:    Dr. Márton János 30-400-9819  
11-12.:  Dr. Tóth Béla 30-449-6319
15.:   Dr. Szőke Zsolt 20-956-6529
18-19.:   Dr. Németh Mihály 30 275-4718
25-26.:   Dr. Fodor Sándor 20-446-0938



ASZÓDI TÜKÖR16

2017. február

Mozaik

IMPRESSZUM

Felelős kiadó: 
Aszód Város Önkormányzata

Felelős szerkesztő: 
Rácz Zoltán

(+36) 20 824 4687
aszoditukor2013@gmail.com

A kiadásért felel: 
Sztán István polgármester 

Levélcím: 
Polgármesteri Hivatal (Aszódi Tükör), 

2170 Aszód Szabadság tér 9.

Tördelés, nyomdai előkészítés: 
ElektroPress Stúdió

www.elektropress.hu

Készült 2400 példányban
a Prime Rate Nyomdában

Terjeszti a Magyar Posta

ISSN-1217890X 

Lapunk teljes terjedelmében letölthető 
PDF formátumban a www.aszod.hu honlapról

4 2

4 3 9

9 8 6 1 3 4

2 6 8 5

7 9 1 8

6 9 2 1 7 8

1 8 5

8 3

4 7 6 3 5

2 7 8
9 5 4

7 8 1

8 5 6
3 8 1

7 5 9

1 2 6
5 6 8 1 3

SUDOKU

Könnyű Közepes

Kedves rejtvénykedvelő Olvasóink! Köszönjük, 
hogy partnereink az új játékban! Az előző havi 
sudoku  helyes megfejtői közül a szerencse Bu-
dai-Kovács Tímeának (Szentkereszt utca 4/2 
fszt 4.) és Gulyás Csabának (Podmaniczky utca 
27.) kedvezett, ők kapják a Móni Fotó 2000-
2000 Ft értékű ajándékutalványát.

E havi sudokunk megfejtését március 12-ig 
szíveskedjenek szerkesztőségünk postacímére 
beküldeni: 

2170 Aszód Szabadság tér 9. 

Jó szórakozást!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


