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Előterjesztés
az „Aszódi Tükör” önkormányzati újság további kiadásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Aszód Város Önkormányzata 2013. május 31. napi keltezéssel pályázatot hirdetett az „Aszódi
Tükör” önkormányzati újság szerkesztésére, kiadása és terjesztése vonatkozó feladatok
ellátására. A pályáztat céljaként megjelölésre került az említett feladatokon túl az, hogy az
információs újság színvonalas és érdekes módon közölje a települési információkat.
A pályázat benyújtásának határideje 2013. június 20. (csütörtök) 12.00 óra volt, a pályázat
benyújtásának helyeként a Polgármesteri Hivatal 2170 Aszód, Szabadság tér 9. szám került
megjelölésre. A pályázat nyertesévé Aszód Város Képviselő-testülete a 118/2013. (VII. 04.)
számú határozatával, Rácz Zoltán egyéni vállalkozót nyilvánította.
Aszód Város Önkormányzat (székhely: 2170 Aszód, Szabadság tér 9., adószám: 15730435-213), mint megrendelő és Rácz Zoltán e. v. (2170 Aszód, Rákóczi u. 5/B., adószám: 625899051-33), mint vállalkozó között 2013. augusztus 01. napján megkötésre került a vállalkozási
szerződés, melynek tárgya röviden az, hogy a szerződés V. pontjában részletezett tartalommal
és előírásoknak megfelelően elvégzi Aszód város közéleti újságjának kiadásához,
szerkesztéséhez, nyomtatásához és Aszód város területén történő terjesztéséhez kapcsolódó
feladatokat.
A fenti szerződés VIII. Záró rendelkezések nevű részének 6. pontja nevesíti azt, hogy a
szerződő felek a jelen szerződést 2013. augusztus 1-jei kezdő hatállyal kötik és határozatlan
időre. A szerződő felek 3 hónap felmondási időt kötnek ki. Továbbá a 7. pont rendelkezik arról,
hogy a felmondást írásban, ajánlott levélben kell közölni.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2016. (I.28.) számú határozatával döntött
Rácz Zoltán egyéni vállalkozó, Aszódi Tükör önkormányzati lap megjelentetéséhez benyújtott
támogatási kérelméről. Az érvényes szerződést úgy módosították közös megegyezéssel, hogy
a szerződésben meghatározott díjat 2016. január 1-től 5 %-kal emelték meg.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 185/2017. (XII.7.) számú határozatával
döntött az Aszódi Tükör 2018. januárjától történő színes megjelenéséről.
Aszód Város Önkormányzat, mint megrendelő és Rácz Zoltán e. v. mint vállalkozó között 2018.
január 02. napján megkötésre került vállalkozási szerződés, melynek tárgya röviden továbbra
is az volt, hogy a szerződés V. pontjában részletezett tartalommal és előírásoknak megfelelően
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elvégzi Aszód város közéleti újságjának kiadásához, szerkesztéséhez, nyomtatásához és Aszód
város területén történő terjesztéséhez kapcsolódó feladatokat.
A 2018. január 02. napján kötött szerződés VIII. Záró rendelkezések nevű részének 4. pontja
nevesíti azt, hogy a szerződő felek a jelen szerződést 2013. augusztus 1-jei kezdő hatállyal kötik
és határozatlan időre. A szerződő felek továbbra is 3 hónap felmondási időt kötnek ki. Továbbá
az 5. pont rendelkezik arról, hogy a felmondást írásban, ajánlott levélben kell közölni.
A Tisztelt Képviselő-testületnek címezve, 2020. február 21. napján kelt, személyesen az Aszód
Város Önkormányzatánál leadott levélben, Rácz Zoltán egyéni vállalkozó bejelentette, hogy az
Aszódi Tükör szerkesztésével kapcsolatos szerződését 2020. március 31. napi hatállyal
felmondja. A megjelenés folyamatossága érdekében a 2020. márciusi számot még szerkeszti,
ugyanakkor a szerződésben foglalt három hónapos felmondási időt nem kívánja igénybe venni.
Az önkormányzati újság megjelenésének a folyamatosságát szem előtt tartva, a Tisztelt
Képviselő-testület beleegyezése volt szükséges abban a tekintetben is, hogy az előterjesztéshez
mellékelt pályázati felhívás nyilvánosságot kapjon.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 36/2020. (II.26.) számú határozatában
döntött az „Aszódi Tükör” önkormányzati újság további kiadásáról oly módon, hogy az
„Aszódi Tükör” önkormányzati újság szerkesztése, kiadása és terjesztése feladatok ellátása
tárgyában, Rácz Zoltán egyéni vállalkozó 2020. március 31. napi hatályú felmondását
elfogadta, valamint arról, hogy a pályázati eljárást lefolytatja. Aszód Város Önkormányzat
Képviselő-testülete felkérte a polgármestert és a jegyzőt a további szükséges intézkedések
megtételére.
A pályázat céljaként az „Aszódi Tükör” című önkormányzati lap felelős szerkesztői, kiadói és
terjesztői feladatainak ellátása lett megjelölve. További cél a színvonalas és érdekes települési
információs újság létrehozása.
Jelentkezőkkel szemben támasztott követelmények között szerepelt az, hogy az előző egy év
legjelentősebb szolgáltatásait ismertesse (legalább az ellenszolgáltatás típusának, teljesítés
idejének, a szerződést kötő másik fél megnevezésével – referencia -). Megjelölésre került
koncepció csatolása a pályázathoz, melyben röviden vázolnia kellett elképzeléseit az Aszódi
Tükör formai és tartalmi megújításával kapcsolatban, valamint a lap még igényesebbé tételével
összefüggésben. Tájékoztatás vált szükségessé a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről,
berendezésekről, illetőleg a nyomdai hátterét bemutatásáról. Meg kellett jelölni a szakmai
tapasztalatot a lapszerkesztésben, továbbá mutatványszám bemutatása is követelmény volt.
A pályázat elbírálása során előnyt jelentett a kiterjedt közéleti kapcsolatrendszer, helyi vagy
országos sajtóban való korábbi tevékenység, szakirányú végzettség a nyomtatott sajtó területén.
A pályázat benyújtásának határideje 2020. március 13. (péntek) 12.00 óra volt.
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A pályázat benyújtásának helyeként a Polgármesteri Hivatal (2170 Aszód, Szabadság tér 9.)
került megjelölésre.
Az ajánlatot írásban zárt borítékban, egy eredeti, egy másolati példányban kettő pályázó
nyújtotta be a fent megjelölt helyen és időpontig.
A pályázatok bontása megtörtént, melynek tényét a 2020. március 17. napján kelt jegyzőkönyv
tanúsítja.
A benyújtott dokumentumok megfelelőségét, a mutatványszámot, valamint az árat figyelembe
véve, javaslom az „Aszódi Tükör” önkormányzati újság további kiadásával kapcsolatos
feladatok elvégzésével a Dimoni Iparművészeti és Kereskedelmi Bt.-t bízza meg Aszód Város
Önkormányzata.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat
elfogadására.
Határozati javaslat
Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. (III. 25.) határozata
az „Aszódi Tükör” önkormányzati újság további kiadásáról
1. Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. április 1. napjától az „Aszódi Tükör”
önkormányzati újság további kiadásával kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dimoni
Iparművészeti és Kereskedelmi Bt.-t (székhely: 2177 Erdőtarcsa, Dózsa Gy. u. 6., adószám:
22375667-2-12) bízza meg.
Az „Aszódi Tükör” önkormányzati újság további kiadásával kapcsolatos feladatok pénzügyi
fedezete a 2020. évi költségvetésbe betervezésre került.
2. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy gondoskodjon a nyertes pályázóval
történő szerződés megkötéséről, valamint a kapcsolódó feladatok megvalósításáról.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2020. március 31.
Aszód, 2020. március 17.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Látta:
Dr. Ballagó Katalin
jegyző
Melléklet: kiértékelési táblázatok, borítékbontási jegyzőkönyv
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1. sz. melléklet
Dimoni
STÉG
Iparművészeti
DESIGN
és Kereskedelmi Reklám és
Grafikai Kft.
Bt.

Benyújtandó dokumentumok alapján

referencia

rendben

rendben

koncepció

rendben

rendben

szakmai tapasztalat lapszerkesztésben

rendben

rendben

szakmai tapasztalat igazolása és szakmai kapcsolatok

rendben

rendben

rendben

rendben

mutatványszám bemutatása

Nettó ajánlati ár
27% ÁFA

Dimoni
Iparművészeti és
Kereskedelmi Bt.
430.000,- Ft/hó
116.100,- Ft/hó

STÉG DESIGN
Reklám és
Grafikai Kft.
945.000,- Ft/hó
255.150,- Ft/hó

Bruttó ajánlati ár

546.100,- Ft/hó

1.200.150,- Ft/hó

Megnevezés
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2. sz. melléklet
BORÍTÉKBONTÁSI JEGYZŐKÖNYV
Amely készült az Aszódi Polgármesteri által kiírt „Aszódi Tükör” önkormányzati újság
további kiadásáról
tárgyú ajánlati felhívásról.
Helye:

Aszódi Polgármesteri Hivatal, 2170 Aszód Szabadság tér 9.

Ideje:
Jelen vannak:

2020. március 17. 15 óra 48 perc
dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester
dr. Ballagó Katalin jegyző
dr. Negyela Katalin aljegyző

Az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő 2020. március 13. (péntek) 12 óra 00
perckor járt le. Az ajánlattételi határidő lejártáig 2 db ajánlat érkezett. Az ajánlatok felbontására
a beérkezés sorrendjében kerül sor.
1./ Az ajánlat zárt sértetlen borítékban érkezett.
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Dimoni Iparművészeti és Kereskedelmi Bt.
2177 Erdőtarcsa, Dózsa u. 6/A.

Aszódi Tükör önkormányzati újság egy hónapra vetített fix összege:

430.000 Ft + Áfa

2./ Az ajánlat zárt, sértetlen borítékban érkezett.
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

STÉG DESIGN Reklám és Grafikai Kft.
1039 Budapest, Mátyás király út 64.

Aszódi Tükör önkormányzati újság egy hónapra vetített fix összege:

945.000 Ft + Áfa

A jegyzőkönyv lezárva: 2020. március 17. napján 15 óra 57 perckor.
.......................................................
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester

……………………………………….
Dr. Ballagó Katalin jegyző

…………………………………………
Dr. Negyela Katalin aljegyző
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Aszódi
ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

tükör
Ingyenes kiadvány

Adventi készülődés
Programok a Hitéleti Központban
Am nis nis et fuga. Ut laborestio velenem labora auta eos audaecum nobitat quae. Haria cusa vent inus. Solo et evendit volupta
erorit, quo omnis quid molo coriam eatiaep uditae plandelitam
reprat re qui niae endi rem eraeprate derum volo ipsam vendiorepe soluptae nullige ndiatum reperios dolore cus.
Magnimi, ium si dunt qui dus
apiet eaque et fuga. Ic tempe
sequide doluptas maxim experum eat adit mi, venis vidi ut
eatur moditaspedit et lab into
corecae etur, sandignisit ut quodion est, corat event volo doloria
quiam qui sinvell itinihitati sa
nimillorum iur sitibeat volut ut
ad qui blam verum expe volestis
exereperae quati ab iducid escid
qui non perenti nvelis eat prae
nossitat unt, sunt lant, odit plabore mporum is reped quatem
doloristint quibus pa doluptaquis
el mo volupta pediore cullaut ma
venisqu atemqua eritas volenim-

pos velectio con cupta derum hit
quam, tempeliquae. Bis ne sam,
santotat et ullorpo stisquis num
faceaqui te suntiis dolorio conesti ostota dolupta temperest
odicius alit fuga. Ita quis doluptatus volorio rionsec epudanisci
aut quidem fugia cone cum doluptia quae doluptati doluptio.
Itae. Ut et ipienis aut provit dolut que venisi alia idistiae et etur
apic temquid esciatquid explace
sequam non recusam si aut eos
ipsam aut quo volorepro voluptibus molores volorat enimet lit
as dit pratur, sim simporum dolut utem. Nam, quasitia comniet

XXXII. évfolyam, 1. szám | 2020. január

laut utas eiurem eos voluptasimet molorror simagnis dolectur
audamet ex et harum ra assum
quidunt.
Archil magnia sant doluptiost,
core pro conseque sendiscias
corest aut ut officabo. Ut excerro
tem deror aut exerovit dollaboratem ipicil incidebis ea consent
lit quiderum essum nones iniaspient, volut magniam aut faccus, sit, utatiae quatiam accum,
audaerc hicaers perspe endam
ipsae non rerspidici dio. Eque
nemosanti nobis aut eatae sequi
derspero explitia quae mo volum eumquod unt lis sum consequo berumquodio eum ra adi
dolori is doloremped eumque
consequos que corporp orehenimust, que essi omni dolo tem
reicabo. Hit esequib usanis del
id ullaboribus ea pores sectiatios
sincill aborrumque namet ati ilit
dolupid quis volut utem excerum
auditae pudit, sedio inctese quides magnati oritatius diatqui am
repedi cor milignatis sunt omnisquidit inum qui omnis vellis
mos moluptaturem volupta ea
aut delestio custem restis eserum
evenis aliqui ut aut et escipsum
dolupta cus et ma suntia quatur aut plandus cumquos est re,
aliqui aut
dus cumquos est re, aliqui aut
faccustio et fuga. Officius ius, occusciis dolupti busanda musapiet qui doloriate peritaectur, offictiosae si beatem fuga. Gendant
liti ommolorum fuga. Eperibus,
ea as essed quo tem quodi core
porempo resciducia nia de doloreium quia autendistio. Nem
que event quam aruptat dis utem
fugitatus.
Am seritatur? Mod magnatiae
dolore non re santur aut volorestrum fugit accuptate velesequid eario. Itae nisincta vendis eaquia nullab ipsundip
o dernam fuga. Et accusdam,
tem et ditam solor sin niscit il
M.S. Mester

INGYENES
SZŰRŐVIZSGÁLATOK
berferi atquidelles volorro dio.
bis audi blabore, sitae plis et lan
noEbit qui alit dollorem endam
nobis audi blabore, sitae plis et
Cikkünk a 6. oldalon olvasható

NYÍLT NAP AZ
ÓVODÁBAN
berferi atquidelles volorro dio.
bis audi blabore, sitae plis et lan
noEbit qui alit dollorem endam
nobis audi blabore, sitae plis et
Cikkünk a 8. oldalon olvasható

FILMFORGATÁS
A KASTÉLYBAN
berferi atquidelles volorro dio.
bis audi blabore, sitae plis et lan
noEbit qui alit dollorem endam
nobis audi blabore, sitae plis et
Cikkünk a 10. oldalon olvasható

Mesélő épületek

kiállítás

VELÜNK ÉLŐ TÖRTÉNELEM
Am nis nis et fuga. Ut laborestio
velenem labora auta eos audaecum nobitat quae. Haria cusa
vent inus.
Solo et evendit volupta erorit,
quo omnis quid molo coriam
eatiaep uditae plandelitam reprat re qui niae endi rem eraeprate derum volo ipsam vendiorepe soluptae nullige ndiatum
reperios dolore cus.
Magnimi, ium si dunt qui dus
apiet eaque et fuga. Ic tempe
sequide doluptas maxim experum eat adit mi, venis vidi ut
eatur moditaspedit et lab into
corecae etur, sandignisit ut quodion est, corat event volo doloria quiam qui sinvell itinihitati
sa nimillorum iur sitibeat volut
ut ad qui blam verum expe volestis exereperae quati ab iducid escid qui non perenti nvelis
eat prae nossitat unt, sunt lant,
odit plabore mporum is reped
quatem doloristint quibus pa
doluptaquis el mo volupta pedi-

ore cullaut ma venisqu atemqua
eritas volenimpos velectio con
cupta derum hit quam, tempeliquae. Bis ne sam, santotat et
ullorpo stisquis num faceaqui
te suntiis dolorio conesti ostota
dolupta temperest odicius alit
fuga. Ita quis doluptatus volorio rionsec epudanisci aut quidem fugia cone cum doluptia
quae doluptati doluptio. Itae.
Ut et ipienis aut provit dolut
que venisi alia idistiae et etur
apic temquid esciatquid explace
sequam non recusam si aut eos
ipsam aut quo volorepro voluptibus molores volorat enimet lit
as dit pratur, sim simporum dolut utem. Nam, quasitia comniet
laut utas eiurem eos voluptasimet molorror simagnis dolectur
audamet ex et harum ra assum
quidunt.
Archil magnia sant doluptiost,
core pro conseque sendiscias
corest aut ut officabo. Ut excerro
tem deror aut exerovit dollabo-

ratem ipicil incidebis ea consent
lit quiderum essum nones iniaspient, volut magniam aut faccus, sit, utatiae quatiam accum,
audaerc hicaers perspe endam
ipsae non rerspidici dio. Eque
nemosanti nobis aut eatae sequi
derspero explitia quae mo vo-

lum eumquod unt lis sum consequo berumquodio eum ra adi
dolori is doloremped eumque
consequos que corporp orehenimust, que essi omni dolo tem
reicabo. Hit esequib usanis del
id ullaboribus ea pores sectiatios sincill aborrumque namet

Akiért a harang szól
berferi atquidelles volorro dio. Ebit qui alit dollorem endam nobis
audi blabore, sitae plis et landa sum et minveli quosseq uibusapictia
sandit aliquodis dolor aut utateni hillandam dolenis as aut exceria
que etur? Ruptatium qui blaboreicim as nonsequis delluptatiis alis
sitatiis ipsapiet ut magnitaqui od que omnist opta nectumquam
dignimus, sum et, cuptae ommolor eperae mo denduntis moloriam
fugia sitatem harum lab inihillatur? Quia quia corionseque ne cuscia
volent es digendus ipid ero quid molo et faciet auditaqui cuptae vent
volo quam quate cuptatiae lacerum audi ressimus erum rero blabor
aut restioreium sequatem evelestem quiatianda volleni nus ditem et
poriore pratem autaquo et occulliqui cus es eosantiores unt. Et aut
in con nonseque qui bea volorum nobitatiis volore rem venis dem
facepta spedis dendi omnim di conse iunte con net velis est, sinctissum quiant labo. Videsciandi nobitio nsequi dolor jkhklaccus, tent
este nullam reium utemquibeate lab il iusam quatisquam abores aut
fuga. Am re, quam il eatqui quis comnis et facepta ssimodipitas et
laborum ut etur, temodip istibus aperfera iusti blandio voluptate
volorestibus es ex et pre ex et alibus aut dollest lant officime omnimo
bea aditiam, esti sit, occa Ut rername mos que cupicius est la voloribus velit eumet inctio ma sam faccusaerios magniet urerchit, quas
amus, volorissit omnis ipis modi ut et acest autatistiore nullorum
quissinci debis volupta tiumenis explaut ea delitiis delesse rchiciam,
solescimus, natemporia eossi si volorrum debis aut oditat ea siminis
archit harcius.
Ota nestistio odi non ratio. Asperferis dictem et ut es il eaquides ducienis rererum qui vel ipist hicabo. Con pernatus et aliquo eum faciate mpellandios quis as es alitae non reped ut lamus non pelit ent omnis
arum inullescius es restiumet quibusdaes nia dem ad qui sit ditibus,

ASZÓDI TÜKÖR
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Óvodai fejlesztések

óvodai
hírek

Am nis nis et fuga. Ut laborestio velenem labora auta eos audaecum nobitat quae. Haria cusa vent inus. Solo et evendit
volupta erorit, quo omnis quid molo coriam eatiaep uditae
plandelitam reprat re qui niae endi rem eraeprate derum volo

Ut rername mos que cupicius est la voloribus velit eumet inctio ma sam faccusaerios magniet urerchit, quas amus, volorissit
omnis ipis modi ut et acest autatistiore nullorum quissinci debis
volupta tiumenis explaut ea delitiis delesse rchiciam, solescimus,
natemporia eossi si volorrum debis aut oditat ea siminis archit
harcius.
Ota nestistio odi non ratio. Asperferis dictem et ut es il eaquides
ducienis rererum qui vel ipist hicabo. Con pernatus et aliquo
eum faciate mpellandios quis as es alitae non reped ut lamus non

Ruptatium qui blaboreicim as nonsequis delluptatiis alis sitatiis
ipsapiet ut magnitaqui od que omnist opta nectumquam dignimus, sum et, cuptae ommolor eperae mo denduntis moloriam
fugia sitatem harum lab inihillatur? Quia quia corionseque ne
cuscia volent es digendus ipid ero quid molo et faciet auditaqui
cuptae vent volori dit, voles arum, et acim ut quam quate cuptatiae lacerum audi ressimus erum rero blabor aut restioreium
sequatem evelestem quiatianda volleni nus ditem et poriore pratem autaquo et occulliqui cus es eosantiores unt.
Et aut in con nonseque qui bea volorum nobitatiis volore rem
venis dem facepta spedis dendi omnim di conse iunte con net
velis est, sinctissum quiant labo. Videsciandi nobitio nsequi dolor jkhklaccus, tent este nullam reium utemquibeate lab il iusam
quatisquam abores aut fuga. Am re, quam il eatqui quis comnis
et facepta ssimodipitas et laborum ut etur, temodip istibus aperfera iusti blandio voluptate volorestibus es ex et pre ex et alibus
aut dollest lant officime omnimo bea aditiam, esti sit, occatur,
sequam susdamus ut mi, sundita quiassimus es rempor moditet
pa dolumquiae pra conse vent verum et, to maiore serchil lacepel ipid qui dem qui dem faceptis assequae prae omnienditium
vercipi scipsum serum am, si volupta turehen dendigendunt

pelit ent omnis arum inullescius es restiumet quibusdaes nia dem
ad qui sit ditibus, eos eaqui doluptatur, ereceatiatem labore eum ea
cum id qui dolorepre earum experum volor aut utet rat.

Ut rername mos que cupicius est la voloribus velit eumet inctio ma sam faccusaerios magniet urerchit, quas amus, volorissit
omnis ipis modi ut et acest autatistiore nullorum quissinci debis
volupta tiumenis explaut ea delitiis delesse rchiciam, solescimus,
natemporia eossi si volorrum debis aut oditat ea siminis archit
harcius.
Ota nestistio odi non ratio. Asperferis dictem et ut es il eaquides
ducienis rererum qui vel ipist hicabo. Con pernatus et aliquo
eum faciate mpellandios quis as es alitae non reped ut lamus non

pelit ent omnis arum inullescius es restiumet quibusdaes nia dem
ad qui sit ditibus, eos eaqui doluptatur, ereceatiatem labore eum ea
cum id qui dolorepre earum experum volor aut utet rat.
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RUPTATIUM QUI BLABOREICIM
Ruptatium qui blaboreicim as nonsequis delluptatiis alis sitatiis
ipsapiet ut magnitaqui od que omnist opta nectumquam dignimus,
sum et, cuptae ommolor eperae mo denduntis moloriam fugia sitatem harum lab inihillatur? Quia quia corionseque ne cuscia volent
es digendus ipid ero quid molo et faciet auditaqui cuptae vent volori
dit, voles arum, et acim ut quam quate cuptatiae lacerum audi ressimus erum rero blabor aut restioreium sequatem evelestem quiatianda volleni nus ditem et poriore pratem autaquo et occulliqui cus
es eosantiores unt.
Et aut in con nonseque qui bea volorum nobitatiis volore rem venis
dem facepta spedis dendi omnim di conse iunte con net velis est,
sinctissum quiant labo. Videsciandi nobitio nsequi dolor jkhklaccus,
tent este nullam reium utemquibeate lab il iusam quatisquam abores
aut fuga. Am re, quam il eatqui quis comnis et facepta ssimodipitas
et laborum ut etur, temodip istibus aperfera iusti blandio voluptate
volorestibus es ex et pre ex et alibus aut dollest lant officime omnimo bea aditiam, esti sit, occatur, sequam susdamus ut mi, sundita
quiassimus es rempor moditet pa dolumquiae pra conse vent verum
et, to maiore serchil lacepel ipid qui dem qui dem faceptis assequae
prae omnienditium vercipi scipsum serum am, si volupta turehen
dendigendunt quis sus eum sunt, nonet quae latis consequossum ut
aut proreicid moluptia quid eate pelibus, omnihitio volest, sundel id
everi autet quuntor ehendicium ium qui voluptation pa eum simil
essit facessunt, estium res dem core cusam faces is voloreh enimusapiet rectaec torrum es mo cus.

Am nis nis et fuga. Ut laborestio velenem labora auta eos audaecum
nobitat quae. Haria cusa vent inus.
Solo et evendit volupta erorit, quo omnis quid molo coriam eatiaep uditae plandelitam reprat re qui niae endi rem eraeprate derum
volo ipsam vendiorepe soluptae nullige ndiatum reperios dolore cus.
Magnimi, ium si dunt qui dus apiet eaque et fuga. Ic tempe sequide
doluptas maxim experum eat adit mi, venis vidi ut eatur moditaspedit et lab into corecae etur, sandignisit ut quodion est, corat event
volo doloria quiam qui sinvell itinihitati sa nimillorum iur sitibeat
volut ut ad qui blam verum expe volestis exereperae quati ab iducid
escid qui non perenti nvelis eat prae nossitat unt, sunt lant, odit plabore mporum is reped quatem doloristint quibus pa doluptaquis el
mo volupta pediore cullaut ma venisqu atemqua eritas volenimpos
velectio con cupta derum hit quam, tempeliquae. Bis ne sam, santotat et ullorpo stisquis num faceaqui te suntiis dolorio conesti ostota
dolupta temperest odicius alit fuga. Ita quis doluptatus volorio rionsec epudanisci aut quidem fugia cone cum doluptia quae doluptati
doluptio. Itae. Ut et ipienis aut provit dolut que venisi alia idistiae et
etur apic temquid esciatquid explace sequam non recusam si aut eos
ipsam aut quo volorepro voluptibus molores volorat enimet lit as dit
pratur, sim simporum dolut utem. Nam, quasitia comniet laut utas
eiurem eos voluptasimet molorror simagnis dolectur audamet ex et
harum ra assum quidunt.
Archil magnia sant doluptiost, core pro conseque sendiscias corest
aut ut officabo. Ut excerro tem deror aut exerovit dollaboratem ipicil incidebis ea consent lit quiderum essum nones iniaspient, volut
magniam aut faccus, sit, utatiae quatiam accum, audaerc hicaers
perspe endam ipsae non rerspidici dio. Eque nemosanti nobis aut
eatae sequi derspero explitia quae mo volum eumquod unt lis sum
consequo berumquodio eum ra adi dolori is doloremped eumque
consequos que corporp orehenimust, que essi omni dolo tem reicabo. Hit esequib usanis del id ullaboribus ea pores sectiatios sincill
aborrumque namet ati ilit dolupid quis volut utem excerum auditae
pudit, sedio inctese quides magnati oritatius diatqui am repedi cor
milignatis sunt omnisquidit inum qui omnis vellis mos moluptaturem volupta ea aut delestio custem restis eserum evenis aliqui ut aut
et escipsum dolupta cus et ma suntia quatur aut plandus cumquos
est re, aliqui aut faccustio et fuga. Officius ius, occusciis dolupti busanda musapiet qui doloriate peritaectur, offictiosae si beatem fuga.
Gendant liti ommolorum fuga. Epe
berferi atquidelles volorro dio. Ebit qui alit dollorem endam nobis
audi blabore, sitae plis et landa sum et minveli quosseq uibusapictia
sandit aliquodis dolor aut utateni hillandam dolenis as aut exceria
ASZÓDI TÜKÖR

RUPTATIUM QUI BLABOREICIM
Ut rername mos que cupicius est la voloribus velit eumet inctio ma
sam faccusaerios magniet urerchit, quas amus, volorissit omnis ipis
modi ut et acest autatistiore nullorum quissinci debis volupta tiumenis explaut ea delitiis delesse rchiciam, solescimus, natemporia
eossi si volorrum debis aut oditat ea siminis archit harcius.
Ota nestistio odi non ratio. Asperferis dictem et ut es il eaquides
ducienis rererum qui vel ipist hicabo. Con pernatus et aliquo eum
faciate mpellandios quis as es alitae non reped ut lamus non pelit ent
omnis arum inullescius es restiumet quibusdaes nia dem ad qui sit
ditibus, eos eaqui doluptatur, ereceatiatem labore eum ea cum id qui
dolorepre earum experum volor aut utet rat.
Epere re volut rat fugiat.
Bus dolorerio comniatur, aut volendamus eris sam qui ulpariae lani
bero vitibus preicatatem quis et fuga. Aximpossim aut ipit utem que
net mo inullis ent ut perspid ut re et, niendam que nobit ad eatet
evel id moloribeati volupti uremporpores dolorum arum et eos et
alit a con et rem ex et quatiur? Quia dus deliquam rese nem que
plaborendam sapisquatem si re in por rerum ius.
Lectium vercid utentiur aut eserum rempor saperum nulpa viduntorem exerumquos ad qui officientem. Nem idi denis pre de vidusciur,
sequam ium re serspelis dolente pedit venis eos aut officate veliquias
seritist occustes et as a in con cum eriorum atiam que min cum nus.
RUPTATIUM QUI BLABOREICIM
Gitaspelissi dundam ut facernatet et autemperspis sinvendis dollit,
volupta turessus, enditas perunt, sapellento molor simintior atio.
Nem. Obiscillent undaept aessit, volorum faccusd aectisc iminvelendi torum renes ad quiani si repudit iurepel liquis dolla dellaborum aliquatem qui cust expelicti de re voloremperum es sequia
velliate earchic tatetur aces de optatis volut ipsum volori arit qui
denderum id mos volorro ideratiorem des imped magnatur?
Inimodisi dignietur, sapidunt lab ipit explignatqui omnihic ipieni4

hilit ped unt eate volupta quissit voluptaquam explibeatia earchitaerum quia cum nat harumentis dolorep elibus, ut voluptis pos
ius magnissimus ducimporecto opta des alicipsus re vel imet fugiat
quosseq uiandunt laut veliqui officiet, simporum is eria quasimagnam eius ut quatem rem aut ent omnimo eic te consequi tet litatiora
andaerum hit eumquam res ad quam qui rereptat alitatu reperna
temperferrum que comniet harum sundis a ni oditatiis et a conseni
hilignimin nos imporectem quatusa volor sum idel in enia sitiis quia
ipsum fuga. Temperovitas erchicil id mos derumqui denihicitior as
am solupid eribus etur a qui simint qui odi omni omni am doluptas eos reicilicita volorest et, quiatem porporem dellabore porenda
epedis doluptiani des unt molore nimus, natur aut expediorum ium
quiatia sseris estium assitiberis et doluptas eos dolorem. In nonseque postio. Epel incimag nistempero molorum enient ut magnis sinum landis recea corepudi videndi dolorehenis eum autempor
sequae esti dolum imagnis esto ea doluptatem est que nisition reritia
praecab orestibus aut et odis reperibearum et a sit quamus, que verspitio vel explati busandi ciasper umenduntem re nemoluptatus mi,
sin nonsed que volupta tibus, nectia et, officab orent, quibus moloria sum intin nobis doloria volliqu untium reriae labor accaborem
int quam, quia dolupta doloreribus, cusam rem ni officia doluptus,
omnim natet fugiam essi aligentius era abo. Nam rerit, ut is mod ma
destibust occusan dicius.

restius eumet quis eum quo que vit, offic te rem quo eostem ex eostia dendestore dus minullacea dit ut resenis vitas est plabor sa volorerum di officiunt, quis remporr ovitatis adi sequae. Est, cumqui
sed quid quibus serum quia vernate voluptus, qui ad et lis est occus
aspis ratesciasped ut odio cumqui dolorio to min poreper fercium
voluptae velenditas doloresed modis estinci psapedi quuntis earchici omnihilia estorpos ea arum nusamustium faccusape plaboreic
temque intintur, tem ut ommos et aut qui aspellaut pa alic te non
re quidenim qui offictiunti utem ipsantiurio eictior possimendam,
voluptis vidello riatiosae. Quae ese maione nam iducips andionsequam nullumque rem simillabo. Itas iunda quam volorrorrum
etur mo et et magnam, am ut volupis dolorem id moluptasped et es
ersped estrum re prem volent porro odi as es am, sa cor a inciisite
vel eossimi nventio. Ur?
Ero est fugia cor sequo comnihi libust re ero magnaturem faccullecto blab idenim audignis dolupta doluptati que susandis esci cus
aute sandus cullupiciet ut volut et aut libus doluptiae cus aperiam
enditatio totatus, ium simet verum es volest volorem eostrum quodi
derum est fugiatu reicipsum, simus aut aliqui cumentis sum enempore millatumetur abora plat que nist fugit pratatectios mo blam
et omni raepudaeptus etum id quisque cone nimodio. Duciditatur?
Estias electi sit quam, iuntecu ptatquassime et, vellaboreius se perovit eic tem. Equis doloreh endestet autam faccull enimintisita idel
eserem verio explabo receatqui dolo dentium aut volumet eatur as
volo magnim ressit, offic tessecae litate modis dite si dolorem porianditate nos sitatus arum natio. Nam, consendio. Ut perspiet et et
laudis nobitatquam voloria vollabo. Nam nobist, nonse nihil imus
dolupta sperias aut es min plantum, venet vollaccum volora dipsa
volendis inctasp ernatem. Ut aut hilitin ctatibus et fuga. Itatquam et
qui sit expelenimi, quis ius simus et ut ium que sit ea aliaera erovite
dolenda ni sit aut earit is derrum quis eos reruptumquis coratecum
ium sus non et aut reria volorum quis quiam fugia quia nis sundem

RUPTATIUM QUI BLABOREICIM
Ehenihiciae aut debit, odi tem sundell ectorro magnitae con coribusapero ma sinturi bearum ne ne cum sin rempore repelentius nitis
vendess endiae reicta aut voluptate nos eosam doluptassunt enisciumque verorep erferiatur acest que non restior ersped moluptat
estibus, officimpor ad ullorrum volupta cus aliquam voloreiumqui
voloria volute vel inullaceatus ipsumqu ibusciis et labo. Namet hictur, sam, tota nobitin repudit iuntius inullant autem simil exceatur
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Am nis nis et fuga. Ut laborestio
velenem labora auta eos audaecum nobitat quae. Haria cusa
vent inus.
Solo et evendit volupta erorit,
quo omnis quid molo coriam
eatiaep uditae plandelitam reprat re qui niae endi rem eraeprate derum volo ipsam vendiorepe soluptae nullige ndiatum
reperios dolore cus.
Magnimi, ium si dunt qui dus
apiet eaque et fuga. Ic tempe
sequide doluptas maxim experum eat adit mi, venis vidi ut
eatur moditaspedit et lab into
corecae etur, sandignisit ut quodion est, corat event volo doloria quiam qui sinvell itinihitati
sa nimillorum iur sitibeat volut
ut ad qui blam verum expe volestis exereperae quati ab iducid escid qui non perenti nvelis
eat prae nossitat unt, sunt lant,
5

odit plabore mporum is reped
quatem doloristint quibus pa
doluptaquis el mo volupta pediore cullaut ma venisqu atemqua
eritas volenimpos velectio con
cupta derum hit quam, tempeliquae. Bis ne sam, santotat et
ullorpo stisquis num faceaqui
te suntiis dolorio conesti ostota
dolupta temperest odicius alit
fuga. Ita quis doluptatus volorio rionsec epudanisci aut quidem fugia cone cum doluptia
quae doluptati doluptio. Itae.
Ut et ipienis aut provit dolut
que venisi alia idistiae et etur
apic temquid esciatquid explace
sequam non recusam si aut eos
ipsam aut quo volorepro voluptibus molores volorat enimet lit
as dit pratur, sim simporum dolut utem. Nam, quasitia comniet
laut utas eiurem eos voluptasimet molorror simagnis dolectur
2020 JANUÁR
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Am nis nis et fuga. Ut laborestio velenem labora auta eos audaecum
nobitat quae. Haria cusa vent inus.
Solo et evendit volupta erorit, quo omnis quid molo coriam eatiaep
uditae plandelitam reprat re qui niae endi rem eraeprate derum volo ipsam vendiorepe soluptae nullige
ndiatum reperios dolore cus.
Magnimi, ium si dunt qui dus apiet eaque
et fuga. Ic tempe sequide doluptas maxim experum eat adit mi, venis vidi
ut eatur moditaspedit et lab into
corecae etur, sandignisit ut quodion est, corat event volo doloria
quiam qui sinvell itinihitati sa
nimillorum iur sitibeat volut ut
ad qui blam verum expe volestis exereperae quati ab iducid
escid qui non perenti nvelis
eat prae nossitat unt, sunt lant,
odit plabore mporum is reped
quatem doloristint quibus pa doluptaquis el mo volupta pediore
cullaut ma venisqu atemqua eritas
volenimpos velectio con cupta derum
hit quam, tempeliquae. Bis ne sam, santotat et ullorpo stisquis num faceaqui te
suntiis dolorio conesti ostota dolupta temperest
odicius alit fuga. Ita quis doluptatus volorio rionsec
epudanisci aut quidem fugia cone cum doluptia quae doluptati
doluptio. Itae. Ut et ipienis aut provit dolut que venisi alia idistiae et
etur apic temquid esciatquid explace sequam non recusam si aut eos
ipsam aut quo volorepro voluptibus molores volorat enimet lit as dit
pratur, sim simporum dolut utem. Nam, quasitia comniet laut utas
eiurem eos voluptasimet molorror simagnis dolectur audamet ex et
harum ra assum quidunt.
as nonsequis delluptatiis alis sitatiis ipsapiet ut magnitaqui od que
omnist opta nectumquam dignimus, sum et, cuptae ommolor eperae mo denduntis moloriam fugia sitatem harum lab inihillatur?
Quia quia corionseque ne cuscia volent es digendus ipid ero quid
molo et faciet auditaqui cuptae vent volori dit, voles arum, et acim
ut quam quate cuptatiae lacerum audi ressimus erum rero blabor
aut restioreium sequatem evelestem quiatianda volleni nus ditem et
poriore pratem autaquo et occulliqui cus es eosantiores unt.
Et aut in con nonseque qui bea volorum nobitatiis volore rem venis
dem facepta spedis dendi omnim di conse iunte con net velis est,
sinctissum quiant labo. Videsciandi nobitio nsequi dolor jkhklaccus, tent este nullam reium utemquibeate lab il iusam quatisquam
abores aut fuga. Am re, quam il eatqui quis comnis et facepta ssimodipitas et laborum ut etur, temodip istibus aperfera iusti blandio voluptaGerit gra dius o et grae, et abuntra, sedo, noneque nes atum te,
nosultodies es! Serficultur poenat ac re, cupiena, sen tebatimmora
L. Niciviv idemorente, num maximus, que niae prium popublique
Ita L. Ahabefactam omprartem egerora ricaperbis. Vertions conde
int, nemquid erfectus Catiaediorei sertem vivit pero hocasti enirtervit; huitus, sus etis fatum sente niquis bons octam ta, o ur patabefactus obsena que publius, sulatuid retorum adericae tam mus elici
plincup ionficatum mo et viline pra oculoctura reis, obunterdium
Publius senatiliis hinatrio ute pubit; nimmoventis esider lium hales
bondissendam tam senium nerfes adhui iam horum oporevidem
teruden teatus, pristru damena tes bonihilinte, Catiam popubli uscibun cerdicam plis efectanum nosum ditam sum dii pulis publiacASZÓDI TÜKÖR

tor in tum, conum que nori sulesse mod ac opublius conferum dea
nonsulem facioris senem diemus cone es con vernihilii senihil haeculto voc te nonem dium des? Ed in rehena, o ad curestrudem alari
con rehenam diciente num is, nonferiost? Catum dum,
sediis consuli cullari bunit, sus silicon locuspe
rfectorte, Catiam nordite que noris. Rumulibut C. Id coensua nitu mena, cles comne
atus crei prortes Ahalestiam tanumus,
cut denteritem perum non diis et
foruntrum plis? Eluderma, nonsultus ines! Sciem simus, cut iac tem
omaiore mquero etra? Inc tera
ocae diem dem quamentus pernit, iamdieri intemo veritis perfest ressed clum iacta reis, quit.
Catum dum, sediis consuli cullari bunit, sus silicon locuspe
rfectorte, Catiam nordite que
noris. Rumulibut C. Id coensua
nitu mena, cles comne atus crei
prortes Ahalestiam tanumus, cut
denteritem perum non diis et foruntrum plis? Eluderma, nonsultus
ines! Sciem simus, cut iac tem omaiore
mquero etra? Inc tera ocae diem dem quamentus pernit, iamdieri intemo veritis perfest
ressed clum iacta reis, quit. Eluderma, nonsultus ines!
Sciem simus, cut iac tem omaiore mquero etra? Inc tera ocae
diem dem quamentus pernit, iamdieri intemo veritis perfest ressed
clum iacta reis, quit.
RUPTATIUM QUI BLABOREICIM
henare nem, C. contiquiu verceres esicat, consum, pos pri peropublis, nos ignonem eredo, conequam rebus condum, ca que inemoritam ina, senius conscivide fataris quastil con demodicasta, que
fuerei sedius ia? La dum sum publicaed det elabeme con ta, coriocu
ppliae nostil tem ne prorus. Habus re ervis caetrorte nonum. Ser-
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Ebit qui alit dollorem endam nobis audi blabore, sitae
plis et landa sum et minveli
quosseq uibusapictia sandit
aliquodis dolor aut utateni
hillandam dolenis as aut exceria que etur?
Ruptatium qui blaboreicim
as nonsequis delluptatiis
alis sitatiis ipsapiet ut magnitaqui od que omnist opta
nectumquam
dignimus,
sum et, cuptae ommolor
eperae mo denduntis moloriam fugia sitatem harum
lab inihillatur? Quia quia
corionseque ne cuscia volent es digendus ipid ero
quid molo et faciet auditaqui
cuptae vent volori dit, voles
arum, et acim ut quam quate cuptatiae lacerum audi
ressimus erum rero blabor
aut restioreium sequatem
evelestem quiatianda volleni
nus ditem et poriore pratem
autaquo et occulliqui cus es
eosantiores unt.
Et aut in con nonseque qui
bea volorum nobitatiis volore rem venis dem facepta spedis dendi omnim di
conse iunte con net velis
est, sinctissum quiant labo.
Videsciandi nobitio nsequi
dolor jkhklaccus, tent este
nullam reium utemquibeate lab il iusam quatisquam
abores aut fuga. Am re,
quam il eatqui quis comnis
et facepta ssimodipitas et
laborum ut etur, temodip
istibus aperfera iusti blandio
voluptate volorestibus es ex
et pre ex et alibus aut dollest lant officime omnimo
bea aditiam, esti sit, occatur,
sequam susdamus ut mi,
sundita quiassimus es rempor moditet pa dolumquiae
pra conse vent verum et, to
maiore serchil lacepel ipid
qui dem qui dem faceptis
assequae prae omnienditium vercipi scipsum serum am, si volupta turehen
dendigendunt quis sus eum
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sunt, nonet quae latis consequossum ut aut proreicid
moluptia quid eate pelibus,
omnihitio volest, sundel id
everi autet quuntor ehendicium ium qui voluptation
pa eum simil essit facessunt,
estium res dem core cusam
faces is voloreh enimusapiet
rectaec torrum es mo cus.
Ut rername mos que cupicius est la voloribus velit eumet inctio ma sam faccusaerios magniet urerchit, quas
amus, volorissit omnis ipis
modi ut et acest autatistio
E HAVI KÖNYVAJÁNLÓ

re nullorum quissinci debis
volupta tiumenis explaut ea
delitiis delesse rchiciam, solescimus, natemporia eossi
si volorrum debis aut oditat
ea siminis archit harcius.

Ota nestistio odi non ratio.
Asperferis dictem et ut es il
eaquides ducienis rererum
qui vel ipist hicabo. Con pernatus et aliquo eum faciate
mpellandios quis as es alitae
non reped ut lamus non pelit
ent omnis arum inullescius es
restiumet quibusdaes nia dem
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Am nis nis et fuga. Ut laborestio
velenem labora auta eos audaecum nobitat quae. Haria cusa
vent inus.
Solo et evendit volupta erorit,
quo omnis quid molo coriam
eatiaep uditae plandelitam reprat re qui niae endi rem eraeprate derum volo ipsam vendiorepe soluptae nullige ndiatum
reperios dolore cus.
Magnimi, ium si dunt qui dus
apiet eaque et fuga. Ic tempe
sequide doluptas maxim experum eat adit mi, venis vidi ut
eatur moditaspedit et lab into
corecae etur, sandignisit ut quodion est, corat event volo doloria quiam qui sinvell itinihitati
sa nimillorum iur sitibeat volut
ut ad qui blam verum expe volestis exereperae quati ab iducid escid qui non perenti nvelis
eat prae nossitat unt, sunt lant,
odit plabore mporum is reped
quatem doloristint quibus pa
doluptaquis el mo volupta pediore cullaut ma venisqu atemqua
eritas volenimpos velectio con
cupta derum hit quam, tempeliquae. Bis ne sam, santotat et
ullorpo stisquis num faceaqui
te suntiis dolorio conesti ostota
dolupta temperest odicius alit
fuga. Ita quis doluptatus volorio rionsec epudanisci aut quidem fugia cone cum doluptia
quae doluptati doluptio. Itae.
Ut et ipienis aut provit dolut
que venisi alia idistiae et etur
apic temquid esciatquid explace
sequam non recusam si aut eos
ipsam aut quo volorepro voluptibus molores volorat enimet lit
as dit pratur, sim simporum dolut utem. Nam, quasitia comniet
laut utas eiurem eos voluptasimet molorror simagnis dolectur
audamet ex et harum ra assum
quidunt.
Archil magnia sant doluptiost,
core pro conseque sendiscias
corest aut ut officabo. Ut excerro
tem deror aut exerovit dollaboratem ipicil incidebis ea consent
lit quiderum essum nones iniaspient, volut magniam aut faccus, sit, utatiae quatiam accum,
audaerc hicaers perspe endam
ipsae non rerspidici dio. Eque

Nemosanti nobis aut eatae sequi
derspero explitia quae mo volum eumquod unt lis sum consequo berumquodio eum ra adi
dolori is doloremped eumque
consequos que corporp orehenimust, que essi omni dolo tem
reicabo. Hit esequib usanis del
id ullaboribus ea pores sectiatios sincill aborrumque namet
ati ilit dolupid quis volut utem
excerum auditae pudit, sedio
inctese quides magnati oritatius
diatqui am repedi cor milignatis sunt omnisquidit inum qui
omnis vellis mos moluptaturem
volupta ea aut delestio custem
restis eserum evenis aliqui ut
aut et escipsum dolupta cus
et ma suntia quatur aut plandus cumquos est re, aliqui aut
faccustio et fuga. Officius ius,
occusciis dolupti busanda musapiet qui doloriate peritaectur,
offictiosae si beatem fuga. Gendant liti ommolorum fuga.
minveli quosseq uibusapictia
sandit aliquodis dolor aut utateni hillandam dolenis as aut
exceria que etur?
Ruptatium qui blaboreicim as
nonsequis delluptatiis alis sitatiis ipsapiet ut magnitaqui od que
omnist opta nectumquam dignimus, sum et, cuptae ommolor
eperae mo denduntis moloriam
fugia sitatem harum lab inihillatur? Quia quia corionseque ne
cuscia volent es digendus ipid
ero quid molo et faciet auditaqui cuptae vent volori dit, voles arum, et acim ut quam quate
cuptatiae lacerum audi ressimus
erum rero blabor aut restioreium sequatem evelestem quiatianda volleni nus ditem et poriore pratem autaquo et occulliqui
cus es eosantiores unt.
Et aut in con nonseque qui bea
volorum nobitatiis volore rem
venis dem facepta spedis dendi
omnim di conse iunte con net
velis est, sinctissum quiant labo.
Videsciandi nobitio nsequi
dolor jkhklaccus, tent este nullam reium utemquibeate lab il
iusam quatisquam abores aut
fuga. Am re, quam il
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Filmforgatás
Aszódon
berferi atquidelles volorro
dio. Ebit qui alit dollorem
endam nobis audi blabore,
sitae plis et landa sum et
minveli quosseq uibusapictia sandit aliquodis dolor aut
utateni hillandam dolenis as
aut exceria que etur?
Ruptatium qui blaboreicim
as nonsequis delluptatiis
alis sitatiis ipsapiet ut magnitaqui od que omnist opta
nectumquam
dignimus,
sum et, cuptae ommolor
eperae mo denduntis moloriam fugia sitatem harum
lab inihillatur? Quia quia
corionseque ne cuscia volent es digendus ipid ero
quid molo et faciet auditaqui
cuptae vent volori dit, voles
arum, et acim ut quam quate cuptatiae lacerum audi
ressimus erum rero blabor
aut restioreium sequatem
evelestem quiatianda volleni
nus ditem et poriore pratem
autaquo et occulliqui cus es
eosantiores unt.
Et aut in con nonseque qui
bea volorum nobitatiis volore rem venis dem facepta spedis dendi omnim di
conse iunte con net velis
est, sinctissum quiant labo.
Videsciandi nobitio nsequi
dolor jkhklaccus, tent este
nullam reium utemquibea-

te lab il iusam quatisquam
abores aut fuga. Am re,
quam il eatqui quis comnis
et facepta ssimodipitas et
laborum ut etur, temodip
istibus aperfera iusti blandio
voluptate volorestibus es ex
et pre ex et alibus aut dollest lant officime omnimo
bea aditiam, esti sit, occatur,
sequam susdamus ut mi,
sundita quiassimus es rempor moditet pa dolumquiae
pra conse vent verum et, to
maiore serchil lacepel ipid
qui dem qui dem faceptis assequae prae omnienditium
vercipi scipsum serum am,
si volupta turehen dendigendunt quis sus eum sunt,
nonet quae latis consequossum ut aut proreicid moluptia quid eate pelibus, omnihitio volest, sundel id everi
autet quuntor ehendicium
ium qui voluptation pa eum
simil essit facessunt, estium
res dem core cusam faces is
voloreh enimusapiet rectaec
torrum es mo cus.
Ut rername mos que cupicius est la voloribus velit eumet inctio ma sam faccusaerios magniet urerchit, quas
amus, volorissit omnis ipis
modi ut et acest autatistiore nullorum quissinci debis
volupta tiumenis explaut ea
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que in poribus denim aut maion
perae sitas everum dolorem porere, et harchilibus aborendus
utent.
Agnimil iciligene molupta temoluptam laut volupta tiorrunt,
que et quatque la si oditiur,
consenecaes deni que volumen
imporpo rporemperum eturehenis ipsusciis exero eos apiet
evellandi consed et expla qui
veliquam, ea quiae nis nam,
nestorese sinis endus dit verum
et asi at aspicie nihitam estiam
nam faccum quias accustota
as sumque vel ium et autas ant
idelenihiti utaectus aut quis
enis endempos acimus maionse quamus dolupta delluptas
moles quos doles andantur aut
evel in non natur aute nimolor
susciunt in consequo di dem
andem aut volupta tiasin nobitaquate perunturero evendis
doluptatios conecte verupta
epudam a delitatus dicitatist,
veria debitibus et et que porum
nonsendit incium quatur aribus
endi dercitiur? Quiam as magnamus nemolorum et ullantio
mint evenimpos aliquos el inctasi tatianda dit, que sed qui
apiet qui ut et res pero volupta
aborehe ndandandam doluptat
autet officab orempore, con cus
num qui cullupta est, conserit
fuga. Oloritatem fugias net aut
delliquod excea dem fugia dollabo. Cepelia int, volupta pro
essint liquam, omnimpor si nus.

Vid erumqui que opta velectibus verspedi aut utem harum
qui volores ernatio berum con
nitae comnihit a volupie ndaere
poris volut aceperita nis endunt
que eius ut et provid experum
idusape riorest id eum senis
samusant la endipiet alis inveni cusdam corest, arum excepel
laccupt atquam fuga. Non pla
que nest quam et dollorpor aut
eatatist erciaes truptii simodigni conestiones nullectis ad ex

ium quis nulloruptati suntiun
totatendis moluptius dolum, ex
elendio il iur, aut parunti onsedip samusam acepel ea sit, core
il expliquiscid qui beriore ictur,
occatius exceperrum lamenda
ndigendae erroressim facearum
voluptur alit ratesequam enihici
magnimpossus numet, serorepudae nis et voluptia volestoreius exceptaturem reriandandi
sunt est, aut ullesto cor restiatur
raeratur aut dolore ni cuptatiam
quam nonsent.
Te volorro es am fuga. Xercieniandi re consedi cipsam, alic tor
susam isto tem nonsed evendam
eaqui illuptatur aut facepudam
demoluptae reiusdae anditi od
ut laborum seque secte omnis sim expe solorercitat quaspe
nihita que eritios consecestium
volluptam quostium es est, cusam et fuga. Et et quia voluptia
voluptis ex escipsam, earum,
sunt ulpa pa verum iduciis cor-

PÉNZHÉT ÉS
PÉNZGAZDÁLKODÁS
eum hit et elecatem a nis molor
as anda cullam dolum quiat odi
dolori nobit, aut poreicia volo
doluptatqui blabo. Abo. Tamus
etur? Elendamenim dolore nisci
simillendis des quasper feribus,
secuptaturem quas ium alique
quam sit, to volupti atiamendam
hicipsunto maios dem. Itat inte
cus eatio exerchil magnihit mil
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Húsvéti népszokások

kultúra

...AMIRŐL MÉG BIZTOS NEM HALLOTT
TOJÁSJÁTÉKOK

A húsvétot a böjt végeztével és a szép idő beköszöntével vidámság
is jellemzi. Világszerte elterjedtek a tojásjátékok. A tojásgurítás egy
szabadtéri játék. Általában egy helység melletti magaslatról, dombról
gurították le a tojásokat, melyeket a lent összegyűltek elkapkodtak.
Vicces játék a tojásösszeütés, melyet főleg fiúgyermekek játszottak a
locsolkodás során összegyűjtött zsákmánnyal. Két szemben álló játékos kezébe fogott tojással igyekszik eltörni a másik tojását. A játéknak több változata ismert. Játszható úgy is, hogy az egyik játékos a
kezében lévő pénzzel igyekszik a másik tojását betörni és így az eltört
tojást megszerezni, de játszható festett, hímes, keményre főtt vagy
csokoládétojással is. Csalni is lehetett fából, mészkőből, gipszből készült műtojással. Szórakoztató húsvéti játékok még a tojáskeresés, a
tojástánc és a tojásfutás is.
A húsvét azon ünnepek egyike, melyben a keresztény ünnepi szokások jól keverednek a néphagyománnyal. S bár manapság kevés
helyen járnak a locsolkodó fiúk házról házra, érdemes az ünnepet
újraértelmezve a hagyományokat továbbörökíteni, s megmutatni,
megtanítani gyermekeinknek ezek szépségét, jelentését. Próbáljuk ki
otthon a siba készítését, tojásírást, majd játsszunk a szabadban közösen tojásgurítást vagy tojásösszeütést.
Jó móka lesz, s feledhetetlen emlék az egész családnak.

Nagyanyáink receptjei

Hozzávalók 4 főre:
1 vagy több nagy bárányborda
2 tk rozmaring
1 tk kakukkfű
3 gerezd fokhagyma
só, bors
2 evőkanál olívaolaj

GALGAMENTI FINOMSÁGOK
A bárányborda akkor jó, ha jó szaftos, jó fűszeres, omlós, mély vörösesrózsaszín színű. Az igazi bárányborda ismérve azonban mégis az, hogy
ne essünk túlzásba a sok fűszerrel. A bárány íze önmagában legyen jó, a
fűszerek csak emeljék ki az ízét, ne uralják azt.

1. Tisztítsuk meg a bordát, majd a rozmaringgal, a kakukkfűvel és a
reszelt fokhagymával jól dörzsöljük be. Szórjuk meg frissen őrölt fekete borssal. A bordát tegyük egy vastag műanyag zsákba, locsoljuk
meg olívaolajjal. Egyengessük úgy, hogy minden oldalát befedje a
fűszerkeverék. Nyomjunk ki annyi levegőt a zsákból, amennyit csak
tudunk majd zárjuk le. Tegyük egy tálba úgy, hogy ha a zsák szivárog, a tálba csöpögjön a lé. Ha szeretnénk zamatosabb húst kapni,
helyezzük a hűtőbe éjszakára. Sütés előtt mindenképpen hagyjuk
legalább 1-2 órát állni.
2. Melegítsük elő a sütőt 250 ° C-ra, figyeljünk arra, hogy a bárányt
a sütő középső részébe helyezzük, hogy minden oldalát ugyanúgy
érje a meleg. A tepsibe tegyünk olajat vagy egy kis zsírt ízlés szerint.
Szórjuk meg a bordát sóval és borssal. Helyezzük a bárányt csonttal
lefelé a tepsibe. Fedjük be egy kis fóliával, így nem ég meg.
3. Süssük 250 ° C-on 8-10 percig, majd csökkentsük a hőfokot
180 °C-ra. 10-15 percig süssük tovább (méretétől függően), amíg a
teteje szép barna nem lesz. Vegyük ki a sütőből, fedjük le fóliával és
hagyjuk pihenni 5-10 percig. Vágjuk el a bordát a csontok között és
tálaljunk 2-3 szeletet fejenként. Köretként készíthetünk krumplipürét
vagy sült krumplit, de akár a bárány mellé is helyezhetünk zöldségeket, így azok is megpárolódnak.
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Kirándul a család...

dolori is doloremped eumque
consequos que corporp orehenimust, que essi omni dolo tem
reicabo. Hit esequib usanis del
id ullaboribus ea pores sectiatios sincill aborrumque namet
ati ilit dolupid quis volut utem
excerum auditae pudit, sedio
inctese quides magnati oritatius
diatqui am repedi cor milignatis sunt omnisquidit inum qui
omnis vellis mos moluptaturem
volupta ea aut delestio custem
restis eserum evenis aliqui ut
aut et escipsum dolupta cus
et ma suntia quatur aut plandus cumquos est re, aliqui aut
faccustio et fuga. Officius ius,
occusciis dolupti busanda musapiet qui doloriate peritaectur,
offictiosae si beatem fuga. Gendant liti ommolorum fuga. Epe
berferi atquidelles volorro dio.
Ebit qui alit dollorem endam
nobis audi blabore, sitae plis et
landa sum et minveli quosseq
uibusapictia sandit aliquodis
dolor aut utateni hillandam dolenis as aut exceria que etur?
Ruptatium qui blaboreicim as
nonsequis delluptatiis alis sitatiis ipsapiet ut magnitaqui od que
omnist opta nectumquam dignimus, sum et, cuptae ommolor
eperae mo denduntis moloriam
fugia sitatem harum lab inihillatur? Quia quia corionseque ne
cuscia volent es digendus ipid
ero quid molo et faciet auditaqui cuptae vent volori dit, voles arum, et acim ut quam quate
cuptatiae lacerum audi ressimus
erum rero blabor aut restioreium sequatem evelestem quiatianda volleni nus ditem et poriore pratem autaquo et occulliqui
cus es eosantiores unt.
Et aut in con nonseque qui bea
volorum nobitatiis volore rem
venis dem facepta spedis dendi
omnim di conse iunte con net
velis est, sinctissum quiant labo.
Videsciandi nobitio nsequi
dolor jkhklaccus, tent este nullam reium utemquibeate lab il
iusam quatisquam abores aut
fuga. Am re, quam il eatqui quis
comnis et facepta ssimodipitas
et laborum ut etur, temodip istibus aperfera iusti blandio voluptaEperoreiunt aborest erum
earchitem rem

ÉRDEKES ÚTICÉLOK KARNYÚJTÁSNYIRA

Am nis nis et fuga. Ut laborestio
velenem labora auta eos audaecum nobitat quae. Haria cusa
vent inus.
Solo et evendit volupta erorit,
quo omnis quid molo coriam
eatiaep uditae plandelitam reprat re qui niae endi rem eraeprate derum volo ipsam vendiorepe soluptae nullige ndiatum
reperios dolore cus.
Magnimi, ium si dunt qui dus
apiet eaque et fuga. Ic tempe
sequide doluptas maxim experum eat adit mi, venis vidi ut
eatur moditaspedit et lab into
corecae etur, sandignisit ut quodion est, corat event volo doloria quiam qui sinvell itinihitati
sa nimillorum iur sitibeat volut
ut ad qui blam verum expe volestis exereperae quati ab iducid escid qui non perenti nvelis
eat prae nossitat unt, sunt lant,
odit plabore mporum is reped
quatem doloristint quibus pa
doluptaquis el mo volupta pediore cullaut ma venisqu atemqua
eritas volenimpos velectio con
cupta derum hit quam, tempeliquae. Bis ne sam, santotat et
llorpo stisquis num faceaqui te

suntiis dolorio conesti ostota
dolupta temperest odicius alit
fuga. Ita quis doluptatus volorio rionsec epudanisci aut quidem fugia cone cum doluptia
quae doluptati doluptio. Itae.
Ut et ipienis aut provit dolut
que venisi alia idistiae et etur
apic temquid esciatquid explace
sequam non recusam si aut eos
ipsam aut quo volorepro voluptibus molores volorat enimet lit
as dit pratur, sim simporum dolut utem. Nam, quasitia comniet
laut utas eiurem eos voluptasimet molorror simagnis dolectur
audamet ex et harum ra assum
quidunt.
Archil magnia sant doluptiost,
core pro conseque sendiscias
corest aut ut officabo. Ut excerro
tem deror aut exerovit dollaboratem ipicil incidebis ea consent
lit quiderum essum nones iniaspient, volut magniam aut faccus, sit, utatiae quatiam accum,
audaerc hicaers perspe endam
ipsae non rerspidici dio. Eque
nemosanti nobis aut eatae sequi
derspero explitia quae mo volum eumquod unt lis sum consequo berumquodio eum ra adi
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berferi atquidelles volorro dio.
bis audi blabore, sitae plis et lan
noEbit qui alit dollorem endam
nobis audi blabore, sitae plis et
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berferi atquidelles volorro dio.
bis audi blabore, sitae plis et lan
noEbit qui alit dollorem endam
nobis audi blabore, sitae plis et
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berferi atquidelles volorro dio.
bis audi blabore, sitae plis et lan
noEbit qui alit dollorem endam
nobis audi blabore, sitae plis et
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Jó tanácsok házi kendvenceink tartásához
velloribus, ommodis eaquam,
odipienis as ad min eatur, que
voluptate est, ut quaspel essunt
fugiandae molorem. Facculp
archill audam, sum fugit la que
dundit restium nimi, omnissin
pro ipsunderciis denessi derrores sit intiore laccus exces mos
doluptae nus nem eatate sae
vendelestium quam, que plic te
non eaquasimin cor min rem

Evera non resequi aspel ernatia
volest, ommolecepror assit as
eseque porrovit evellab oriate
eria quiati te cus, sitae eiure ipsunti onecabo rporro voluptaest, omnihitis dis ex excepererit
excesequodis sam illautem res
eium reperci undus, cum quaestore labore veles nis doluptat
in nihilla ium velendi ius et,
officiant venistia cum ullorerunt latios minctatium quae nis
con nobit quodi tem fugiae dent
di doluptatem as aut fuga. Nam
quibus.
Lore ipsunt que dolori to et ut
quunt estiatem id ex expel maxime intium auta volorum disimi, iunt que prorepedi voluptiis
nihitatus dolupta turent di aut
aligentem ullaborro diostiorum
qui officip itaturi nis eaquo et
que volorectiam eum ipid qui
ulparuptatur as seritint ulpa
doles venis ex eos ea pel id quid
maio quostiaes accum quam
fugia cus excepti autemporume

Ébred a természet

közösségi
élet

EGYÜTT EGY ÉLHETŐBB KÖRNYEZETÉRT
Evera non resequi aspel ernatia volest, ommolecepror assit as eseque
porrovit evellab oriate eria quiati te cus, sitae eiure ipsunti onecabo
rporro voluptaest, omnihitis dis ex excepererit excesequodis sam
illautem res eium reperci undus, cum quaestore labore veles nis doluptat in nihilla ium velendi ius et, officiant venistia cum ullorerunt
latios minctatium quae nis con nobit quodi tem fugiae dent di doluptatem as aut fuga. Nam
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simus et fugitio nsedioreiur
reptatur atempor eperunt etures
debis quam, non nusam rae ne
vella peres in consed experum
que voluptati dolum ni conse
volupid mos is autempos int eicipid millenimi, sit poraeperro
expliquat ad ut laborest int ped
que net escidip saecus, unt audam exereictur aut lant duciis
eum essed quoditaquo vendis

Lore ipsunt que dolori to et ut quunt estiatem id ex expel maxime
intium auta volorum disimi, iunt que prorepedi voluptiis nihitatus
dolupta turent di aut aligentem ullaborro diostiorum qui officip
itaturi nis eaquo et que volorectiam eum ipid qui ulparuptatur as
seritint ulpa doles venis ex eos ea pel id quid maio quostiaes accum
quam fugia cus excepti autemporume velloribus, ommodis eaquam,
odipienis as ad min eatur, que voluptate est, ut quaspel essunt fugiandae molorem. Facculp archill audam, sum fugit la que dundit
restium nimi, omnissin pro ipsunderciis denessi derrores sit intiore
laccus exces mos doluptae nus nem eatate sae vendelestium quam,
que plic te non eaquasimin cor min rem simus et fugitio nsedioreiur reptatur atempor eperunt etures debis quam, non nusam rae ne
vella peres in consed experum que voluptati dolum ni conse volupid
mos is autempos int eicipid millenimi, sit poraeperro expliquat ad
ut laborest int ped que net escidip saecus, unt audam exereictur aut
lant duciis eum essed quoditaquo vendis ipitibus num ea nulpari
corum nimoluptatem est modi cusdant velique porerum quatiamet
as qui sam excepero molorem
Tiorumquas sit landignimo officia dem et et quatur sinis vidusciis
nulpa consequae veliqui dusanducia consed quam dent odipsa comnis veliature ipsam volenie nimendam, tem cuptaturibus autemoluptur magnatur se cum venimpo rumquas doluptae. Aligna
cuptaturibus autemoluptur magnatur se cum venimpo rumquas doluptae.
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2019. szeptember 26.
Evera non resequi aspel ernatia
volest, ommolecepror assit as
eseque porrovit evellab oriate
eria quiati te cus, sitae eiure ipsunti onecabo rporro voluptaest, omnihitis dis ex excepererit
excesequodis sam illautem res
eium reperci undus, cum quaestore labore veles nis doluptat
in nihilla ium velendi ius et,
officiant venistia cum ullorerunt latios minctatium quae nis
con nobit quodi tem fugiae dent
di doluptatem as aut fuga. Nam
quibus.
Lore ipsunt que dolori to et ut
quunt estiatem id ex expel maxime intium auta volorum disimi, iunt que prorepedi voluptiis
nihitatus dolupta turent di aut
aligentem ullaborro diostiorum
qui officip itaturi nis eaquo et
que volorectiam eum ipid qui
ulparuptatur as seritint ulpa
doles venis ex eos ea pel id quid
maio quostiaes accum quam
fugia cus excepti autemporume
velloribus, ommodis eaquam,
odipienis as ad min eatur, que
voluptate est, ut quaspel essunt
fugiandae molorem. Facculp
archill audam, sum fugit la que
dundit restium nimi, omnissin
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Am nis nis et fuga. Ut laborestio
velenem labora auta eos audaecum nobitat quae. Haria cusa
vent inus.
Solo et evendit volupta erorit, quo
omnis quid molo coriam eatiaep
uditae plandelitam reprat re qui
niae endi rem eraeprate derum

rat event volo doloria quiam qui
sinvell itinihitati sa nimillorum
iur sitibeat volut ut ad qui blam
verum expe volestis exereperae
quati ab iducid escid qui non perenti nvelis eat prae nossitat unt,
sunt lant, odit plabore mporum is
reped quatem doloristint quibus
pa doluptaquis el mo volupta pediore cullaut ma venisqu atemqua
eritas volenimpos velectio con
cupta derum hit quam, tempeliquae. Bis ne sam, santotat et
ullorpo stisquis num faceaqui te
suntiis dolorio conesti ostota dolupta temperest odicius alit fuga.
Ita quis doluptatus volorio rionsec epudanisci aut quidem fugia
cone cum doluptia quae doluptati
doluptio. Itae. Ut et ipienis aut
provit dolut que venisi alia idistiae et etur apic temquid esciatquid explace sequam non recusam si
aut eos ipsam aut quo volorepro
voluptibus molores volorat enimet lit as dit pratur, sim simporum dolut utem. Nam,
cus, sit, utatiae quatiam accum,

volo ipsam vendiorepe soluptae
nullige ndiatum reperios dolore
Magnimi, ium si dunt qui dus apiet eaque et fuga. Ic tempe sequide doluptas maxim experum eat
adit mi, venis vidi ut eatur moditaspedit et lab into corecae etur,
sandignisit ut quodion est, co-
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Tiorumquas sit landignimo officia dem et et quatur sinis vidusciis
nulpa consequae veliqui dusanducia consed quam dent odipsa comnis veliature ipsam volenie nimendam, tem cuptaturibus autemoluptur magnatur se cum venimpo rumquas doluptae. Aligna
cuptaturibus autemoluptur magnatur se cum venimpo rumquas do-

Evera non resequi aspel ernatia volest, ommolecepror assit as eseque
porrovit evellab oriate eria quiati te cus, sitae eiure ipsunti onecabo
rporro voluptaest, omnihitis dis ex excepererit excesequodis sam
illautem res eium reperci undus, cum quaestore labore veles nis doluptat in nihilla ium velendi ius et, officiant venistia cum ullorerunt
latios minctatium quae nis con nobit quodi tem fugiae dent di doluptatem as aut fuga. Nam
Lore ipsunt que dolori to et ut quunt estiatem id ex expel maxime
intium auta volorum disimi, iunt que prorepedi voluptiis nihitatus
dolupta turent di aut aligentem ullaborro diostiorum qui officip
itaturi nis eaquo et que volorectiam eum ipid qui ulparuptatur as
seritint ulpa doles venis ex eos ea pel id quid maio quostiaes accum
quam fugia cus excepti autemporume velloribus, ommodis eaquam,
odipienis as ad min eatur, que voluptate est, ut quaspel essunt fugiandae molorem. Facculp archill audam, sum fugit la que dundit
restium nimi, omnissin pro ipsunderciis denessi derrores sit intiore
laccus exces mos doluptae nus nem eatate sae vendelestium quam,
que plic te non eaquasimin cor min rem simus et fugitio nsedioreiur reptatur atempor eperunt etures debis quam, non nusam rae ne
vella peres in consed experum que voluptati dolum ni conse volupid
mos is autempos int eicipid millenimi, sit poraeperro expliquat ad
ut laborest int ped que net escidip saecus, unt audam exereictur aut
lant duciis eum essed quoditaquo vendis ipitibus num ea nulpari
corum nimoluptatem est modi cusdant velique porerum quatiamet
as qui sam excepero molorem
ASZÓDI TÜKÖR

audaerc hicaers perspe endam
ipsae non rerspidici dio. Eque
nemosanti nobis aut eatae sequi
derspero explitia quae mo volum
eumquod unt lis sum consequo
berumquodio eum ra adi dolori is
doloremped eumque consequos
que corporp orehenimust, que
essi omni dolo tem reicabo. Hit
esequib usanis del id ullaboribus
ea pores sectiatios sincill aborrumque namet ati ilit dolupid
quis volut utem excerum auditae
pudit, sedio inctese quides magnati oritatius diatqui am repedi
cor milignatis sunt omnisquidit
inum qui omnis vellis mos moluptaturem coritat iorporrum as
presequat re vendiamus aliqui
nimin et, optae laccus, Nescidunt
optur rerspiet, anda sitatqui optatur, solesectatur ma qui ilitionsecte resedigent venima nisquo
volorem perepro
sitatqui optatur, solesectatur ma
qui ilitionsecte resedigent veni
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Elkezdődhet a kastély
állagmegóvása

Az

állagmegóvásról korábban is írtunk
már. 2018-ban a kormány 250 millió
Ft-ot különített el erre a célra. Sajnos
a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az
akkor győztes kivitelező visszaadta a megbízást,
így a munkák nem kezdődhettek meg. A nemrégiben megjelent hírek arről tudósítanak, hogy
az ismételt eljárás során az EB HUNGARY INVEST
Kft-t választották kivitelezőnek. A közel 290 millió
Ft-ból megújul a tetőszerkezet, ami azt jelenti,
hogy mind a János-, mind a Sándor-szárny és
Középső-szárny részén teljesen átvizsgálják a
nyeregtetős épületszárny fedését, és elvégzik
a sérült felületek foltszerű javítását. Az épületegyüttes egészére új villámvédelmi tervet készítenek, illetve kiépítik az új villámvédelmet a
Sándor-szárny sarokpavilonjánál. Elvégzik a Sándor-szárnyban található díszterem freskójának
restaurálását is. A munkákkal várhatóan 2020
szeptemberében készülnek el. A kastélyon legutóbb az 1950-es, 60-as években végeztek felújítást. Ekkor a beszakadt díszterem mennyezetét
állították helyre, és az épület palatetőt kapott. ■
Forrás: www.magyarepitok.hu

A 2019. december 16-án tartott közmeghallgatással nagyjából egyidőben jelent meg több sajtóorgánumban a hír,
hogy rövidesen felújításra kerül az aszódi Podmaniczkykastély tetőszerkezete, illetve restaurálják a Sándor-szárny
freskóját. Természetesen akkor ez az információ a fórumon
is elhangzott, amit a jelenlévők örömmel konstatáltak.

K I P R Ó B Á L T U K A F E L Ú J Í T O T T VA S Ú T V O N A L A T

Egy utazás
tapasztalatai
December 8-án újraindult a vonatközlekedés a Budapest–Hatvan vasútvonal Pécel és
Aszód közti szakaszán, így most már vonattal újra átszállás nélkül lehet eljutni a fővárosba. Mint ismeretes, a vasútvonal Rákos
és Hatvan közötti szakaszának európai uniós és hazai forrásból megvalósuló felújítása
ebben az esztendőben folytatódik, a munkáknak december végéig el kell készülniük.

dentudója. Neki köszönhetően az utunk során a
MÁV applikáció segítségével a hazánkban közlekedő összes vonat adatait figyelemmel tudtuk
kísérni, így a mi vonatunk sebességét, menetidejét. Nekünk szerencsénk volt, mivel az utazás napjának reggelén fagyott, így nem kellett sárban
megközelítenünk a pénztárat és az aluljárót. A
régi járdát az építkezés miatt mintegy 60 méteres szakaszon feltörték, és ezt még ideiglenesen
sem pótolták. (Folytatás a 14–15. oldalon.)

Az előző esztendő végén egy 17 éves fiatalemberrel, Czok Dániellel vonatra szálltunk, hogy benyomásokat szerezzünk arról, milyen ma utasnak
lenni a MÁV vonalán. Daniról tudni kell, hogy
a vonatközlekedés megszállottja, egyben min-
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E havi számunkból

12. oldal – TIPEGŐ Itt a város bölcsődével és
óvodáival kapcsolatos hírekről számolunk be.
Ide tartoznak a nyílt napok és a bölcsőde kóstolgatók, az ünnepek és a beszámolók a kicsik
fellépéséről valamelyik rendezvényen, a legjobb
gyerekrajzok és a születésnapi rendezvények stb.

..............................

13. oldal – ARANYKOR Ezen az oldalon a
másik életkor-véglet képviselőinek mindennapjairól tudósítunk, beleértve az idősotthon
eseményeit, a nyugdíjas klubot és általában az
idősebb korosztállyal kapcsolatos híreket.

..............................

14. oldal – HELYBEN VAGYUNK Tűzoltóság,
kéményseprők, mentők és rendőrségi hírek a
város mindennapjairól (civil szféra, környezetvédelem, városfejlesztés, kistérségi gondozási központ, kapcsolat A testvérmegyékkel, hitélet stb.).

..............................

CÍMLAP – A lap főcíme, minden számban 1-1
jellegzetes aszódi fotóval.

6–7. oldal – TESTÜLETI HÍREK Ezen a két oldalon olvashatók a polgármesteri hivatal működésével, a testületi ülésekkell, a közgyűlési
határozatokkal kapcsolatos hírek, tudnivalók.

15. oldal – EGÉSZSÉGÉRE! Ez az oldal egy életmód-magazin része is lehetne, benne: RECEPTTÉKA, KONYHATITKOK, AZ ORVOS TANÁCSA

..............................

..............................

2. oldal – AJÁNLÓ Átlátható, olvasmányos
tartalomjegyzék a lap aktuális számában olvasható cikkekről.

..............................

3. oldal – KÖZ-ÉRTHETŐEN Ebben a rovatban minden hónapban a képviselőtestület,
illetve a városvezetés valamelyik tagjával (pl.
a polgármesterrel/polgármester helyettesel/
jegyzővel/képviselővel/körzeti orvossal stb.)
készült interjú olvasható az előző hónap érdekesebb eseményeiről, testületi döntéseiről,
hétköznapi, közérthető magyarázatokkal.

..............................

4–5. oldal – ASZÓD KÖZELRŐL A Művelődési ház segítségével az eltelt hónapban történt
közéleti és kultúrális események összefoglalása
látványos, színes fotókkal. Itt kapnak helyet a következő hónap várható kulturális programjai is.

8. oldal – SZÍNES VILÁG A világ hírei, érdekességei, fotókkal, megjegyzésekkel. Ebben a
rovatban az MTI-től átvett és más jogtiszta forrásból származó színes anyagokat teszünk közhírré, egy kicsit ablakot nyitva Aszód polgárai
számára a nagyvilágra.

..............................

9. oldal – MOZDULJ VELÜNK! A város sporthírei, eredmények, versenyek, mérkőzések, interjú edzővel, sportolóval, sportlétesítményekkel kapcsolatos hírek.

2 0 2 0

J A N U Á R

16. oldal – HASZNOS (KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK) A minimum 16 oldalas kiadvány hátsó
borítóján a fontosabb közérdekű telefonszámok,
segélyvonalak és egyéb közérdeklődésre számot
tartó információk (elérhetőségek) kapnak helyet.
I M P R E S S Z U M

..............................

10. oldal – MIÉNK A TÉR Aszód fiataljaival
kapcsolatos hírek, elsősorban az általános iskolai és a gimnáziumi élet területéről (részvétel
helyi és országos versenyeken, iskolai kezdeményezések, érdekes ). Ezt az oldalt a gimnazisták segítségével kívánjuk szerkeszteni.

..............................

..............................

..............................

11. oldal – ÉN ÉS A VILÁG / PORTRÉ
Ebben a rovatban a város ismertebb és kevésbé
ismert polgáraival ismertetjük meg az olvasót.
Közelebbről bemutatjuk a gimnáziumi vagy iskolai tantestület egyes tagjait, a vezetőket, de
ugyanígy belefér egy-egy interjú a város egykori
szülöttével, a helyi cukrászda tulajdonosával, az
állatorvossal,vagy épp egy önkéntes tűzoltóval.
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Raeceror rae omnit, necature velis illut
dolores iuntotae sum labo. Officia simolor
estruptium lam voluptam sint fuga. Nem
voluptatas eicaepe rsperoviti cones maiores cimolorest et la ne nate et quo eum,
to eaqui cum rest que vollabo. Nam volestibus. Umqui omnis nonet as asinusam
fugitas aliquam ipsant, utem sequis sitatist,
imendit quatet voluptatet doloriae. Officto
vel et quo quos autaspe llissen imporrorpos
aut que di qui optaque nobis aut enti intia
coreptam, ut quid mos moditinum venimilis ma saperro quia aute pla sum des dersper cilignat es ex everia porem rero quia
cum fugit laudipiciat faccatet maximpernam eos est eos denis endebis es eseque
sint enisquatecta doluptum apic tempostis si te vent illouiiduitrp jlogsv olkdgopas
Stég Reklám és Grafikai Kft. 1039 Budapest,
Aut endipiendia nihitat re quodis duscipsanda nestior sit enda expero core
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Pénzes Tiborc Szabolcs
Aszód város polgármestere
Lorem Ipsum Repreiciet as sequas cone
ped milluptas pel min eum rem evelitatet,
cone platectatem qui comnisque vollabores eossita tquodignatem latem harciate il
id modiossum, ulpa quas eosae porecum
re pressit ulla sunt in pratiaturem quasperum que cum etus desed ulpa sedignam
eossini tatius, es simet ad ut officiat omnit,
volo magnimi, tem volessi ncimpos nimet
a alitiunt la es ea nonsequi nonsequi odis
quate porum eribusam eation pari occum
demporro quia impersp iendelecto quiatec
aeptia porrum sum faccullum, cusam evelique necabor sum volorpo rrovid maionsequi voluptio. Nustiis reperi dus am quo
ipitis nos soles aut expersp erchicius, iuscias soloria tumquae sum que sent.

tur, nost volupta doluptatis ma pore simoles
tiaepta quidendant plitate velite nus sandias
dolorib erumetur? Quistium volupta temposa
percide comnis poriaspit maioste int quam
acerem si dolorum quis earchic aborias pelenit ipsamus, optum es estinctas idebis cor as
at et aut haris volutem. Ti in rerchit fugit etur?
Quia sed quam fuga. Ic te sendellorio. Nequatatur apic tem quia nis dis arum ex eostotatum
laut ulparum ratureptat am sum accullaccae
maionse quiam, occus quo ditia providebis
doloren tumquodio. Ulpa periore pernam que
volor aut laboribuscia nis eum aut officia qui
idipsan totasimusam facerumquis aligent.
Raeceror rae omnit, necature velis illut dolores
iuntotae sum labo. Officia simolor estruptium
lam voluptam sint fuga. Nem voluptatas eicaepe rsperoviti cones maiores cimolorest et la ne
nate et quo eum, to eaqui cum rest que vollabo. Nam volestibus.
Umqui omnis nonet as asinusam fugitas
aliquam ipsant, utem sequis sitatist, imendit
quatet voluptatet doloriae. Officto vel et quo
quos autaspe llissen imporrorpos aut que di
qui optaque nobis aut enti intia coreptam, ut
quid mos moditinum venimilis ma saperro
quia aute pla sum des dersper cilignat es ex
everia porem rero quia cum fugit laudipiciat
faccatet maximpernam eos est eos denis endebis es eseque sint enisquatecta doluptum

apic tempostis si te vent illor sam erum eos adicaes utem re vit, nobis aut endipiendia nihitat
re quodis duscipsanda nestior sit enda expero
core expliqu odipit am, ullende minctae. Nam
que dolest ea cus quodisque rerem qui simus
aut volupta consect uribuscil mo del int qui ut
ut laut eniatia nditatqui qui iumquam et ab illacepudae corenimaio. Obitia simusam, volorrum volorecta dolorese nimi, quatur? Necestis
ea vendi vero inciatate corerio nserae a sum is
ipsae simaximust aliquas sim essin nonsero ius
el excerchit re sumque poribus et faccus nat
harum aut debisit, cus aut untium esciae quam
sint reratem est hari aliquatio qui nem ullorio
quodiassin comnis peliquo ssinimus quam volore omnistiisit abo. Ciam quibero is eariate caborias que landignat volupiet optusamet fuga.
Et as am, odiate et hit libus velesciento eum int
aut es dolorit, sandus a dellest qui doluptatem
inumqui dendipsam vel in ea dolorepudae ne
doloritatis et laccull abore, se si beatur, non
num utempora et iusdae vent milis sedi dolupta sitationsed eos sin perunt quunt am aut
qui quia volor aut andantotam quamet, omnis sitibea rchicipides aut dit plitatibus essed
ut prorpora doluptate vidunt eum hil im que
volorep ersped quam quis dipsum is doluptaqui ut et laboriasped molupicim dem nonseque solorpo rrovid mincta sitia ditem et odi
blabo. Itate omnisquatem audandae nonestio
conessi magnissed moditionet accus, verum
iumquis magnis dolupietur, cus doloressi cum
eaque poreptaspid expe velitatur simpos mi,
od qui non endis magnimpore re dolorio nsenihi lluptatem ut et et mos alicil ipsapedis id ut
lab ipitatisquat venditias enemostiis estores. ■

A

mporpore destor senieni cus utatiis
modion rem cusdae lique adis excesto
comnimo ssitatibus et, quodio. Hit ut
molesto od molorpo rereper ferunt, ipsamus
si dolorent, quia si sequam et inihita simporp
ossequo ea volor saecti de volor arum ipsam
sum re plitio et que nos ariberatur, que volupis
eum erci culparc hicabo. Delluptate destiusam,
oditatem quiande litatiistio con restotat eosae
evelest officium dolo dolenimus et et que
que dolo eos et harchiciis nimos de dolupta
ssequati nem liqui repercius mossi nienis idis
aut et harchil iur? Quidi dolesti usdam, nectaA S Z Ó D
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Kamara
zenekar
Aszódon
Lorem ipsum enimoditi omnis autasit
abora dolecea quas dit omni quae nihit
dis consed quam fuga. Bis eiurianisit,
unt aut verro ex estia nimodio explique
voloribus eriatia que volor re, untium
dolupta quostia poriassim faces volliqu
iasperum fuga. Luptatur, ut ipsant fuga.
Nequam aut qui vent eost quissimincia
ni reiur, comnist iataquosti necepelia
quat quat. Uptate volo excestin ea cup
tatia adissunt que sin reptat dolorit

R

aeceror rae omnit, necature velis illut dolores iuntotae sum labo. Officia simolor
estruptium lam voluptam sint fuga. Nem
voluptatas eicaepe rsperoviti cones maiores
cimolorest et la ne nate et quo eum, to eaqui
cum rest que vollabo. Nam volestibus.
Umqui omnis nonet as asinusam fugitas
aliquam ipsant, utem sequis sitatist, imendit
quatet voluptatet doloriae. Officto vel et quo
quos autaspe llissen imporrorpos aut que di
qui optaque nobis aut enti intia coreptam, ut
quid mos moditinum venimilis ma saperro
quia aute pla sum des dersper cilignat es ex
everia porem rero quia cum
fugit laudipiciat faccatet maximpernam
eos est eos denis endebis es eseque sint
enisquatecta doluptum apic tempostis si
te vent illor sam erum
eos adicaes utem re vit,
nobis aut endipiendia
nihitat re quodis duscipsanda nestior sit enda expero core expliqu
odipit am, ullende minctae. Nam que dolest
ea cus quodisque rerem qui simus aut volupta
consect uribuscil mo del int qui ut ut laut eniatia nditatqui qui iumquam et ab illacepudae
corenimaio. Obitia simusam, volorrum volorecta dolorese nimi, quatur? Necestis ea vendi
vero inciatate corerio nserae a sum is ipsae simaximust aliquas sim essin nonsero ius el excerchit re sumque poribus et faccus nat harum
aut debisit, cus aut untium esciae quam sint
reratem est hari aliquatio qui nem ullorio quo2 0 2 0
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diassin comnis peliquo ssinimus quam volore
omnistiisit abo. Ciam quibero is eariate caborias que landignat volupiet optusamet fuga. Et
as am, odiate et hit libus velesciento eum int
aut es dolorit, sandus a dellest qui doluptatem
inumqui dendipsam vel in ea dolorepudae ne
doloritatis et laccull abore, se si beatur, non
num utempora et iusdae vent milis sedi dolupta sitationsed eos sin perunt quunt am aut
qui quia volor aut andantotam quamet, omM E G J E L E N T
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Aszódi
naptár
ez évre

Kellemes meglepetésként január első napjaiban míves kivitelű naptárt vehettünk kézbe
Aszódi Képeslapok címmel. Az önkormányzat gondozásában megjelent kiadvány városunk régi arcát mutatja be korabeli fényképekkel, így igazi időutazásban lehet részünk.
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nis sitibea rchicipides aut dit plitatibus essed
ut prorpora doluptate vidunt eum hil im que
taqui ut et laboriasped molupicim dem nonseque solorpo rrovid mincta sitia ditem et odi
blabo. Itate omnisquatem audandae nonestio
conessi magnissed moditionet accus, verum
iumquis magnis dolupietur, cus doloressi cum
eaque poreptaspid expe velitatur simpos mi,
od qui non endis magnimpore re dolorio nsenihi lluptatem ut et et mos alicil ipsapedis. ■
K É P E S L A P O K

C Í M M E L

Az ember óhatatlanul is összehasonlítást tesz
a régi és a jelenlegi állapotok között. Egyszerre
jó és szívszorító érzés azt látni, mennyire rendben volt ebben az időszakban a város számos
középülete, és ezek ma mennyire igényelnék
a felújítást. A naptár ezúttal nem kapott eseményeket felsoroló funkciót, ugyanakkor az
egyes hónapok oldalain van elegendő hely
arra, hogy ki-ki beírja az adott időszaknak
számára legfontosabb eseményeit. A felhasználóknak az is kedvez, hogy megtalálhatók
benne az intézmények, szolgáltatók elérhetőségei, illetve minden egyes hónap esetében a
legfontosabb telefonszámok, így még lapozni
sem kell, s ez egy esetleges vészhelyzet esetén nem utolsó szempont. A képviselő-testület számos területen törekszik az újításra. Ez a
naptár esetében is tetten érhető. A kiadványt
ugyanis ezúttal nem a városrendész hordta ki,
hanem a döntéshozók, illetve azok segítői, így
számos esetben a képviselők személyesen is
találkozhattak a választópolgárokkal. ■

A S Z Ó D K Ö Z E L R Ő L aszódI Tükör
A SIKERES NŐK TITKA

Endrei Judit
előadása
A S Z Ó D V Á R O S I K U LT U R Á L I S K Ö Z P O N T

R
KÖNY VTÁ.
március 5
18 órakor

SERÉNYI HEDVIG KURZUS

Moduláris
origami
variációk

S U H A J D A E L E M É R K I Á L L Í TÁ S A

Színek bűvöletében
Lorem Ipsum Repreiciet as sequas cone
ped milluptas pel min eum rem evelitatet,
cone platectatem qui comnisque vollabores eossita tquodignatem latem harciate il
id modiossum, ulpa quas eosae porecum
re pressit ulla sunt in pratiaturem quasperum que cum etus desed ulpa sedignam
eossini tatius, es simet ad ut officiat omnit,
volo magnimi, tem volessi ncimpos nimet
a alitiunt la es ea nonsequi nonsequi odis
quate porum eribusam eation pari occum
demporro quia impersp iendelecto quiatec
aeptia porrum sum faccullum, cusam evelique necabor sum volorpo rrovid maionsequi voluptio. Nustiis reperi dus am quo
ipitis nos soles aut expersp erchicius, iuscias soloria tumquae sum que sent.

A

mporpore destor senieni cus utatiis
modion rem cusdae lique adis excesto
comnimo ssitatibus et, quodio. Hit ut
molesto od molorpo rereper ferunt, ipsamus
si dolorent, quia si sequam et inihita simporp
ossequo ea volor saecti de volor arum ipsam
sum re plitio et que nos ariberatur, que volupis
eum erci culparc hicabo. Delluptate destiusam,
oditatem quiande litatiistio con restotat eosae
evelest officium dolo dolenimus et et que
que dolo eos et harchiciis nimos de dolupta
ssequati nem liqui repercius mossi nienis idis

aut et harchil iur? Quidi dolesti usdam, nectatur, nost volupta doluptatis ma pore simoles
tiaepta quidendant plitate velite nus sandias
dolorib erumetur? Quistium volupta temposa
percide comnis poriaspit maioste int quam
acerem si dolorum quis earchic aborias pelenit ipsamus, optum es estinctas idebis cor as
at et aut haris volutem. Ti in rerchit fugit etur?
Quia sed quam fuga. Ic te sendellorio. Nequatatur apic tem quia nis dis arum ex eostotatum
laut ulparum ratureptat am sum accullaccae
maionse quiam, occus quo ditia providebis
doloren tumquodio. Ulpa periore pernam que
volor aut laboribuscia nis eum aut officia qui
idipsan totasimusam facerumquis aligent.
Raeceror rae omnit, necature velis illut dolores
iuntotae sum labo. Officia simolor estruptium
lam voluptam sint fuga. Nem voluptatas eicaepe rsperoviti cones maiores cimolorest et la ne
nate et quo eum, to eaqui cum rest que vollabo. Nam volestibus.
Umqui omnis nonet as asinusam fugitas
aliquam ipsant, utem sequis sitatist, imendit
quatet voluptatet doloriae. Officto vel et quo
quos autaspe llissen imporrorpos aut que di
qui optaque nobis aut enti intia coreptam, ut
quid mos moditinum venimilis ma saperro
quia aute pla sum des dersper cilignat es ex
everia porem rero quia cum fugit laudipiciat
faccatet maximpernam eos est eos denis. ■

Lorem Ipsum Repreiciet as sequas cone ped
milluptas pel min eum rem evelitatet, cone
platectatem qui comnisque vollabores eoscum demporro quia impersp iendelecto
sam evelique necabor sum volorpo rrovid
maionsequi voluptio. Nustiis reperi dus am
quo ipitis nos soles aut expersp erchicius,
iuscias soloria tumquae sum que sent.

B

mporpore destor senieni cus utatiis
modion rem cusdae lique adis excesto
comnimo ssitatibus et, quodio. Hit ut
molesto od molorpo rereper ferunt, ipsamus
si dolorent, quia si sequam et inihita simporp
ossequo ea volor saecti de volor arum ipsam
sum re plitio et que nos ariberatur, que volupis
eum erci culparc hicabo. Delluptate destiusam,
oditatem quiande litatiistio con restotat eosae
evelest officium dolo dolenimus et et que que
dolo eos et harchicis nimos de dupta ssequ. ■
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Önkormányzati határozatok
2019. DECEMBER 11.

131/2019, (XII.11.) ÖKT sz. határozat
Aszód Város Önkormányzat bizottsági tagok megválasztásáról
Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (2) bekezdése valamint Aszód Város Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
5/2015 (II.6.) önkormányzati rendelet 49. § ((3)
bekezdése alapján a Pénzügyi Bizottság tagjául
Pálfi-Barlai Ágnest megválasztotta.
132/2019. (XII.11.) ÖKT sz. határozat
Aszód Város Önkormányzat bizottsági tagok megválasztásáról
Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (2) bekezdése valamint Aszód Város Önkormányzat
Szerveze- ti és Működési Szabályzatról szóló
5/2015 (II.6.) önkormányzati rendelet 49. § ((3)
bekezdése alapján az Ügyrendi Bizottság tagjául Dr. Szentenszki Istvánt megválasztotta.
133/2019. (XII.11.) ÖKT határozat az Aszódi Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzatának módosításáról tekintettel a közterület-felügyelet ügyrendjére
és a térfi gyelő kamerák adatvédelmi szabályzatának elfogadására
1) A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében az Aszódi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatához csatolt 7. számú
mellékletét a Közterületfelügyelet ügyrendjéről
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: A
Képviselő-testület az Aszódi Polgármesteri Hiva2 0 2 0

J A N U Á R

tal egységes szerkezetű Szervezeti és Működési
Szabályzatának a közterület-felügyelet ügyrendjéről szóló 7. számú mellékletét ennek a határozatnak a mellékletében foglaltak szerint elfogadta.
2) A Képviselőtestület a polgármester előterjesztésében az Aszódi Polgármesteri Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzatához csatolt 8. számú mellékletét a térfigyelő kamerák adatvédelmi szabályzatának elfogadásáról megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta: A Képviselőtestület az Aszódi
Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetű Szervezeti és Mű- ködési Szabályzatának a térfigyelő kamerák adatvédelmi szabályzatának elfogadásáról
szó- ló 8. számú mellékletét ennek a határozatnak
a mellékletében foglaltak szerint elfogadta.
134/2019.(XII.11.) ÖKT sz. határozat a PM
CSAPVIZGAZD 2018 pályázat pályázatírói
díj részletéről és projektmenedzsment
feladatok ellátásáról
Aszód Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert a pályázatírói díjrészlet ismeretében – bruttó 8.151.642 Ft
– a Pro Régió Nonprofit Kft-vel (székhely: 1146
Budapest, Hermina út 17. A. ép. 3. em. adószám:
20742164-2-42) PM_CSAPVIZGAZD_2018/62 pályázat pályázatírására kötött vállalkozási szerződés kiegészítésének aláírására. Pályázatírás költségei: PM_CSAPVIZGAZD_2018/62 pályázat „Projekt-előkészítési, tervezési költségek” soron elszámolható, a fedezet biztosított.
135/2019.(XII.11.) ÖKT sz, határozat a PM
CSAPVIZGAZD 2018 pályázat pályázatírói
díjrészletéről és projektmenedzsment feladatok ellátásáról
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Aszód Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a PM_
CSAPVIZGAZD_2018/62 pályázat Projektmenedzsment feladatainak ellátására a megbízási szerződést a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Pro Régió Nonprofít Kft-vel (székhely: 1146 Budapest,
Hermina út 17. A. ép. 3. em. adószám: 207421642-42) bruttó 5.362.922 Ft összegben megkösse.
136/2019. (XII. 11.) önkormányzati határozat az Aszódi Mentőállomás részére
sürgősségi mentéstechnikai, illetve GPS
vásárlás támogatására.
Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Egyesület a Mosolyért
Közhasznú Egyesület támogatására az Aszódi
Mentőállomás részére sürgősségi mentéstechnikai eszközök (pulsoxyméterek, vércukorszintmérők, vákuumos sínkészletek), illetve GPS
készülék beszerzésére 2020. évben 50.000 Ft
támogatást biztosít a költségvetésében. Felkéri
a polgármestert, hogy az Országos Egyesület a
Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatására
az Aszódi Mentőállomás részére sürgősségi
mentéstechnikaieszközök(Pusoxyméterek,Vércukorszintmérők, Vákuumos sínkészletek) illetve
Gps készülék beszerzésének fedezete a 2020.
évi költségvetésbe betervezésre kerüljön.
Aszód Város Önkormányzat Képvise- lő-testület úgy dönt, hogy az Országos Egyesület
a Mosolyért Közhasznú Egyesület részére az
Aszódi Tükörben az adakozásra való felhívás
megje- lentetésére ingyenes hirdetési felületet biztosít 2 lapszámban (2019. decemberi
lapszám, illetve 2020. januári lapszám)1/4-ed
oldal terjedelemig.

T E S T Ü L E T I H Í R E K aszódI Tükör
137/2019, (XII.11.) ÖKT sz, határozat
Aszód Város Önkormányzat burkolatlan
útjainak rangsorolásáról
Aszód Város Önkormánzatának Képviselő testülete megismerte és megtárgyalta az „Aszód
területén található burkolatlan utak listáját”, és
az ott meghatározott sorrendet alábbiak szerint fogadja el. Aszód Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Gesztenye sor, Falujárók útja 20–25.
sz. ingatlanok előtti út, Hegyalja utca felső
szakasza valamint a Miskolczi köz esetében az
engedélyezési tervek elkészítéséhez szükséges
munkát (tervező kiválasztása, engedélyeztetési
tevékenység lebonyolítása) végezze el.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pénzügyi
lehetőségek figyelembe vételével a Pauler Tivadar
utca és/vagy a Kómár Gyula utca kivitelezésének,
valamint a 2. pontban felsorolt utcák tervezésének és engedélyezésének a költségei kerüljenek
betervezésre a 2020. évi költségvetésbe.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő Öreghegy
– 1417/2, 1419/4 hrsz. – utca rendezetlen jogi
helyzetének megoldásával kapcsolatos feladatot a 2020. évi I. félévi munkatervébe felveszi.
138/2019.(XII.11.) ÖKT sz. határozat az
Aszód Város Önkormányzata 2020, évi
belső ellenőrzési terv feladatainak ellátására szerződő fél kiválasztásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a2020.évibelsőellenőrzésitervfeladatainak
ellátására a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t (Székhely: 2373 Dabas,
Tavasz utca 3.) bízza meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
belső ellenőrzés pénzügyi fedezetére 1.524.000,-Ft
a 2020. évi költségvetésbe beter- vezésre kerüljön.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes pályázóval történő szolgáltatási szerződés megkötésére.
139/2019. (XII.11.) ÖKT sz. határozat az
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve
megállapítására
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a határozat mellékletében
foglaltak szerint valamint a bizottságok által
tett javaslatokkal jóváhagyta a Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervét.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2020. I.
félévi munkaprogramjába beépíti az alábbi napirendi pontok megtárgyalását: 2020. február 19.
előterjesztés a Gazdasági Program elfogadására.
Előterjesztés az Öreghegy – 1417/2, 1419/4
hisz. – utca rendezetlen jogi helyzetének megoldásával kapcsolatos feladatra
Előterjesztés az Aszód 1654 hrsz és a 1655 hrsz önkormányzati ingatlanok ingatlannyilvántartási és
hossz
(m)

szélesség
(m)

terület
(m2)

Pauler Tivadar u. - 1534. hrsz
Kómát Gyula u. - 1556 hrsz.
Maros u. - 1366 hrsz.
Béke kert - 370, 377/3 hrsz.
Gesztenye sor - 1366, 1357/47 hrsz.
Falujárók útja - 1357/69., 1284. hrsz
Hegyalja u. felső - 1445. hrsz.
Miskolci köz - 455. hrsz.
Dózsa György utca -* 481 hrsz.

231
260
106
200
155
150
105
110
50

4
4
3
3
3
3
3
3
3

924
1040
318
600
465
450
315
330
150

1
2
5
3
6
7
8
9
10

10

Falujárók útja (Lakótelepi ABC mögött) 1357/47 hrsz

310

3

930

11

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Városréti u. vége - 19 hrsz.
Vezér u. - 434.hrsz.
Kard u. - 446. hrsz.
Tarsoly u. - 481 hrsz.
Patkó köz - 455 hrsz.
Lovas köz - 455 hrsz.
Huszár köz - 466. hrsz.
Galamb köz - 349 hrsz.
Téglagyár u. - 24/23 hrsz.
Zsidó temető előtti útszakasz - 24/23 hrsz.

285
260
270
130
50
30
60
120
100
80

4
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1140
780
810
390
150
90
180
360
300
240

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

21

Öreghegy u. - 1417/2, 1419/4 hrsz.
(részben magántulajdon)

143

3

429

4

Utcák
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Összesen:

3205
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Javasolt
rangsor

vagyonnyilvántartásimódosításánakelőkészítése
az erre vonatkozó beadvány beérkezése után.
Előterjesztés a Kartali út–Honvéd utca kereszteződésénél és a Széchenyi utcában gyalogátkelőhelyek létesítésének felmérése, előkészítése a
februári ülésre.
Előterjesztés a Falujárók útján lakótelepi tér
iránti igény és a kialakítási lehetőségének
megvizsgálása.
140/2019.(XII.11.) ÖKT sz. határozat a
lejárt határidejű határozatokról és a két
ülés között tett intézkedésekről
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2019. november 20-án hozott 127. számú határozatról, valamint a két ülés között tett intézkedésről szóló polgármesteri jelentést elfogadja.
141/2019, (XII, 11.) ÖKT sz. határozat a
Jancsik kúrái (2170 Aszód, Csengey utca)
megvásárlásáról
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési, Művelődési, Oktatási
és Sport Bizottság javaslatát elfogadja, és úgy
dönt, hogy a Raczky család tulajdonában lévő,
egykori Jancsik-kúria megvásárlását pénzügyi
fedezet hiánya miatt nem tudja vállalni.
2.A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosokkal az ingatlan helyi védelem alá helyezésével kapcsolatos egyeztető
tárgyalások megindítására és lefolytatására. ■

HŰTŐGÉPSZERVÍZ

szerelés és javítás, rövid határidővel,
GARANCIÁVAL!

☛

☛

Mertán József hűtőgépszerelő
Aszód, Kossuth Lajos utca 38.

☎ +36 20 9416256
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Aszódi delegáció
járt Obernburgban
Lorem Ipsum Repreiciet as sequas cone ped milluptas pel min eum rem evelitatet, cone
platectatem qui comnisque vollabores eossita tquodignatem latem harciate il id modiossum, ulpa quas eosae porecum re pressit ulla sunt in pratiaturem quasperum que cum
etus desed ulpa sedignam eossini tatius, es simet ad ut officiat omnit, volo magnimi, tem
volessi ncimpos nimet a alitiunt la es ea nonsequi nonsequi odis quate porum eribusam
eation pari occum demporro quia impersp iendelecto quiatec aeptia porrum sum faccul-

R

aeceror rae omnit, necature velis illut dolores iuntotae sum labo. Officia simolor
estruptium lam voluptam sint fuga. Nem
voluptatas eicaepe rsperoviti cones maiores
cimolorest et la ne nate et quo eum, to eaqui
cum rest que vollabo. Nam volestibus.
Umqui omnis nonet as asinusam fugitas
aliquam ipsant, utem sequis sitatist, imendit
quatet voluptatet doloriae. Officto vel et quo
quos autaspe llissen imporrorpos aut que
di qui optaque nobis aut enti intia coreptam, ut quid mos
moditinum venimilis
ma saperro quia aute
pla sum des dersper
cilignat es ex everia
porem rero quia cum
fugit laudipiciat faccatet
maximpernam eos est
eos denis endebis es eseque sint enisquatecta
doluptum apic tempostis si te vent illor sam
erum eos adicaes utem re vit, nobis aut endipiendia nihitat re quodis duscipsanda nestior
sit enda expero core expliqu odipit am, ullende minctae. Nam que dolest ea cus quodisque
rerem qui simus aut volupta consect uribuscil
mo del int qui ut ut laut eniatia nditatqui qui
iumquam et ab illacepudae corenimaio. Obitia
simusam, volorrum volorecta dolorese nimi,
quatur? Necestis ea vendi vero inciatate co2 0 2 0

J A N U Á R

rerio nserae a sum is ipsae simaximust aliquas
sim essin nonsero ius el excerchit re sumque
poribus et faccus nat harum aut debisit, cus
aut untium esciae quam sint reratem est hari
aliquatio qui nem ullorio quodiassin comnis
peliquo ssinimus quam volore omnistiisit abo.
Ciam quibero is eariate caborias que landignat
volupiet optusamet fuga. Et as am, odiate et hit
libus velesciento eum int aut es dolorit, sandus
a dellest qui doluptatem inumqui dendipsam
vel in ea dolorepudae ne doloritatis et laccull
abore, se si beatur, non num utempora et iusdae vent milis sedi dolupta sitationsed eos sin
perunt quunt am aut qui quia volor aut andantotam quamet, omnis sitibea rchicipides aut dit
plitatibus essed ut prorpora doluptate vidunt
eum hil im que taqui ut et laboriasped molupicim dem nonseque solorpo rrovid mincta sitia
ditem et odi blabo. Itate omnisquatem audandae nonestio conessi magnissed moditionet
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accus, verum iumquis magnis dolupietur, cus
doloressi cum eaque poreptaspid expe velitatur simpos mi, od qui non endis magnimpore
re dolorio nsenihi lluptatem ut et et mos alicil
ut lab ipitatisquat venditias enemostiis estores
ecab ipsapedis doluptaquias ex et expe per. ■

M O Z D U L J V E L Ü N K ! aszódI Tükör
I I I . I S K O L A T O R N AT E R M E

Sikeres
asztalitenisz
toborzó!

Romnit, necature velis illut dolores
iuntotae sum labo. Officia simolor
estruptium lluptam fuga. Nem
voluptatas ei. Nam volestibus.
pelenit ipsamus, optum estinctas
idebis as at et aut haris volutem.

R

TA N F O LYA M O K M I N D E N K I N E K

Tanuszoda edzések
Lorem Ipsum Repreiciet as sequas cone ped
milluptas pel min eum rem evelitatet, cone
platectatem qui comnisque vollabores eoscum demporro quia impersp iendelecto
sam evelique necabor sum volorpo rrovid
maionsequi voluptio. Nustiis reperi dus am
quo ipitis nos soles aut expersp erchicius,
iuscias soloria tumquae sum que sent.

B

mporpore destor senieni cus utatiis
modion rem cusdae lique adis excesto
comnimo ssitatibus et, quodio. Hit ut
molesto od molorpo rereper ferunt, ipsamus
si dolorent, quia si sequam et inihita simporp
ossequo ea volor saecti de volor arum ipsam
sum re plitio et que nos ariberatur, que volupis
eum erci culparc hicabo. Delluptate destiusam,
oditatem quiande litatiistio con restotat eosae
evelest officium dolo dolenimus et et que que
dolo eos et harchicis nimos de dupta ssequ.

Amporpore destor senieni cus utatiis modion
rem cusdae lique adis excesto comnimo ssitatibus et, quodio. Hit ut molesto od molorpo rereper ferunt, ipsamus si dolorent, quia si sequam
et inihita simporp ossequo ea volor saecti de
volor arum ipsam sum re plitio et que nos ariberatur, que volupis eum erci culparc hicabo.
Delluptate destiusam, oditatem quiande litatiistio con restotat eosae evelest officium dolo
dolenimus et et que que dolo eos et harchiciis
nimos de dolupta ssequati nem liqui repercius
mossi nienis idis aut et harchil iur? Quidi dolesti usdam, nectatur, nost volupta doluptatis
ma pore simoles tiaepta quidendant plitate
velite nus sandias dolorib erumetur? Quistium volupta temposa Percide comnis poriaspit
maioste int quam acerem si dolorum Raeceror
rae omnit, necature velis illut dolores iuntotae
sum labo. Officia simolor estruptium lam voluptam sint fuga. Nem volutatas im volesti. ■

K I C S E R É L Ő D Ö T T A C S A P AT

Aszód FC

obin rerchit fugit etur? Quia
sed quam fuga. te endellorio.
Nequatatur apic tem quia nis
disarum ex eostotatum laut ulparum ratureptat am sum accullaccae maionse quiam, occus
quo ditias doloren tumquodio. Ulpa periore
pernam que volor aut laboribuscia nis eum aut
officia qui idipsan toam facerumquis aligent.
Umqui omniet as asinusam fugitas aliqequis sitatist, imendit quatet voluptatet doloriae. Officto vel et quo quos autaspe llissen imporrorpos aut optaque nobis aenti intia coreptam, ut
moditinum venimilis ma saperro a sumilignat
es ex everia porem rero quia cum fugit laudipiciat faccatet maximpernam eoeos denis ebis
es eseque sint enisquatecta dm tempos los. ■

L

orem Ipsum Repreiciet as sequas cone
ped milluptas pel min eum rem evelitatet, cone platectatem quizi comnisque
vollabores eossita tquo zui dignatem latem
harciate il id modiossum, ulpajz quas eosae
porecum re pressit ulla sunt in pratiaturem
quasperum que cumizi etus desed
ulpa sedignam eossini tatius, es simet adoz uti officiat omnit, iasvolo
magnimi, tem volessi ncimpos nimet a alitiunt lazr esoi ea noneation
pari occumai demporro quia impersp
iendelecto quiatec aeptia porrumi ouuoi. ■

Megalakult az
új elnökség
Lorem Ipsum Repreiciet as sequas cone ped
milluptas pel min eum rem evelitatet, cone
rovid maionsequi voluptio. Nustiis reperi
platectatem qui comnisque vollabores eosrovid maionsequi voluptio. Nustiis reperi
dus am quo ipitis nos soles aut expersp us,
iuscias soloria tumquae sum que sent.
A S Z Ó D
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Ezek a

fiatalok?!

Létezik-e

élet a közösségi médián kívül?

Lorem Ipsum Repreiciet as sequas cone ped milluptas pel min eum rem evelitatet, cone
platectatem qui comnisque vollabores eossita tquodignatem latem harciate il id modiossum, ulpa quas eosae porecum re pressit ulla sunt in pratiaturem quasperum que cum
etus desed ulpa sedignam eossini tatius, es simet ad ut officiat omnit, volo magnimi, tem
volessi ncimpos nimet a alitiunt la es ea nonsequi nonsequi odis quate porum eribusam
eation pari occum demporro quia impersp iendelecto quiatec aeptia porrum sum faccul-

O

rem ipsum Ovitaque nobisin ventem
ea ditate verum imi, sediti officiis simus
maionec tateste voluptatis et maios
rest, nit ra doluptatem nis eturibus ent quias
niendipsum est que et omnimaximil exero
moluptae lanimin vellam fugitatquam repta
dita pro maior asit et autectem in rerrupt aturibus exerum eosam etur sint prorem et qui
te omnis restoribusae volorep ratio. Aboriorro

2 0 2 0
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cum sequis derum explacestias ipiciet mi, odis
accuptatur magnime elitia dus mos et et eos
et et in corro odias doluptatum solor aperitate
mo to estem sim consendita netus everistibus
ate ent a duntibu saeceru mquatur ehenimpore voluptaquia verum laborerunt quist, sunt.
Erchit landam vitin et offictur, omnim quam,
te nimporibusa pa venihit vitae nonet del inimilleste nist et qui bea conecte necto idicipsus
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eritat eos soluptionse autem eumet es militem
dolorem unt, occab iduntios nesed que sum et
ea dignien daererferro et officimpor sunt. Quia
secti nonse nihilla borepro ipsum consequistia conecto restibusa sa venis et lacimosae es
estrum litat.
Rundi odignih ilitatibea parci volupic turemqu
aspienimi, cus excesequodis aut lautet es molor antinum sum rem nones at et omniminus
dolliqu aectur repudit lat qui autemped quaepelitio maxim que con el ipit verum qui cora
ium volecturem fuga. Aperit, nullam repelentis
magnimus ut faccusanda que exerspe litate
molupta nonsequ atibus, officiist, illabor sa
con ea volor aborio quatur? Dam, velest, omniene vendem fugit endebitae nonsequi dit hitia
dellore rferit quisteceaqui corro venis eatemperit, est preprov idendit lic tenitium quis etus,
qui sitatiorecab iducia verro tecatem incimporum volupta con necumquia venihic turemqu
idest, omnimi, alitate mossiment occumquo
ommolor eperatia inis dolest, ut et moloriae.
Mus dolorer ibusaer spideliae nis ut autecus
dia quis dolore volut aut vendam fugitecto od
quas dolorep udipsae doluptas a pore inti tempora quia quibus, odisciet estias et velignatur
re nobisite dignata temporem re volore qui
vendest plit ex eum, qui doloraessim esequis
exeria simos est que consequas rernam haribus quid qui aborrumquae nulparum aut
officil in et facerum quasitati dolor seque optaessed minctatur am que mo moditat urehenti
dolore pro volest, qui ut plia volorestiis etur
sequam et velique verumquo exere conecus,
ullecae dolupta menesci delitatis evenim cuptatque sed molum ipsam lacea quis et odi dolupta taeruptae ea est officie nisquam uscille
ndesti doluptia conserunt qui uta id excerciis
ea adiscime nullaut aut volorem restincuas. ■

É N É S A V I L Á G aszódI Tükör
B E S Z É L G E T É S B O D Ó B E ÁTÁVA L , A Z AV K K V E Z E T Ő J É V E L

Egy kisebb helyen
sokrétűbb a munka
Lorem Ipsum Repreiciet as sequas cone ped milluptas pel min eum rem evelitatet,
cone platectatem qui comnisque vollabores eossita tquodignatem latem harciate il id
modiossum, ulpa quas eosae porecum re pressit ulla sunt in pratiaturem quasperum
que cum etus desed ulpa sedignam eossini tatius, es simet ad ut officiat omnit, volo
magnimi, tem volessi ncimpos nimet a alitiunt la es ea nonsequi nonsequi odis quate
porum eribusam eation pari occum demporro quia impersp iendelecto quiatec aeptia
porrum sum faccullum, cusam evelique necabor sum volorpo rrovid maionsequi
voluptio. Nustiis reperi dus am quo ipitis nos soles aut expersp erchicius, iuscias soloria

Bodó Beáta, az AVKK igazgatója

A

mporpore destor senieni cus utatiis
modion rem cusdae lique adis excesto
comnimo ssitatibus et, quodio. Hit ut
molesto od molorpo rereper ferunt, ipsamus
si dolorent, quia si sequam et inihita simporp
ossequo ea volor saecti de volor arum ipsam
sum re plitio et que nos ariberatur, que volupis
eum erci culparc hicabo. Delluptate destiusam,
oditatem quiande litatiistio con restotat eosae
evelest officium dolo dolenimus et et que
que dolo eos et harchiciis nimos de dolupta
ssequati nem liqui repercius mossi nienis idis
aut et harchil iur? Quidi dolesti usdam, nectatur, nost volupta doluptatis ma pore simoles
tiaepta quidendant plitate velite nus sandias
dolorib erumetur? Quistium volupta temposa
percide comnis poriaspit maioste int quam
acerem si dolorum quis earchic aborias pelenit ipsamus, optum es estinctas idebis cor as
at et aut haris volutem. Ti in rerchit fugit etur?
Quia sed quam fuga. Ic te sendellorio. Nequatatur apic tem quia nis dis arum ex eostotatum
laut ulparum ratureptat am sum accullaccae
maionse quiam, occus quo ditia providebis
doloren tumquodio. Ulpa periore pernam que
volor aut laboribuscia nis eum aut officia qui
idipsan totasimusam facerumquis aligent.
Raeceror rae omnit, necature velis illut dolores

iuntotae sum labo. Officia simolor estruptium
lam voluptam sint fuga. Nem voluptatas eicaepe rsperoviti cones maiores cimolorest et la ne
nate et quo eum, to eaqui cum rest que vollabo. Nam volestibus.
Umqui omnis nonet as asinusam fugitas
aliquam ipsant, utem sequis sitatist, imendit
quatet voluptatet doloriae. Officto vel et quo
quos autaspe llissen imporrorpos aut que di
qui optaque nobis aut enti intia coreptam, ut
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quid mos moditinum venimilis ma saperro
quia aute pla sum des dersper cilignat es ex
everia porem rero quia cum fugit laudipiciat
faccatet maximpernam eos est eos denis endebis es eseque sint enisquatecta doluptum
apic tempostis si te vent illor sam erum eos adicaes utem re vit, nobis aut endipiendia nihitat
re quodis duscipsanda nestior sit enda expero
core expliqu odipit am, ullende minctae. Nam
que dolest ea cus quodisque rerem qui simus
aut volupta consect uribuscil mo del int qui ut
ut laut eniatia nditatqui qui iumquam et ab illacepudae corenimaio. Obitia simusam, volorrum volorecta dolorese nimi, quatur? Necestis
ea vendi vero inciatate corerio nserae a sum is
ipsae simaximust aliquas sim essin nonsero ius
el excerchit re sumque poribus et faccus nat
harum aut debisit, cus aut untium esciae quam
sint reratem est hari aliquatio qui nem ullorio
quodiassin comnis peliquo ssinimus quam volore omnistiisit abo. Ciam quibero is eariate caborias que landignat volupiet optusamet fuga.
Et as am, odiate et hit libus velesciento eum. ■
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Készülődnek
az óvisok

Lorem Ipsum Repreiciet as sequas cone
ped milluptas pel min eum rem evelitatet,
cone platectatem qui comnisque vollabores eossita tquodignatem latem harciate il
id modiossum, ulpa quas eosae porecum
re pressit ulla sunt in pratiaturem quasperum que cum etus desed ulpa sedignam
eossini tatius, es simet ad ut officiat omnit,
quate porum eribusam eation pari occum
demporro quia impersp iendelecto quiatec
aeptia porrum sum faccullum, cusam evelique necabor sum volorpo rrovid maionsequi voluptio. Nustiis reperi dus am quo
ipitis nos soles aut expersp erchicius, iuscias soloria tumquae sum que sent.

A kézműves foglalkozáson mindenki
készíthetett ünnepi játékokat
2 0 2 0
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mporpore destor senieni cus utatiis
modion rem cusdae lique adis excesto
comnimo ssitatibus et, quodio. Hit ut
molesto od molorpo rereper ferunt, ipsamus
si dolorent, quia si sequam et inihita simporp
ossequo ea volor saecti de volor arum ipsam
sum re plitio et que nos ariberatur, que volupis
eum erci culparc hicabo. Delluptate destiusam,
oditatem quiande litatiistio con restotat eosae
evelest officium dolo dolenimus et et que
que dolo eos et harchiciis nimos de dolupta
ssequati nem liqui repercius mossi nienis idis
aut et harchil iur? Quidi dolesti usdam, nectatur, nost volupta doluptatis ma pore simoles
tiaepta quidendant plitate velite nus sandias
dolorib erumetur? Quistium volupta temposa
percide comnis poriaspit maioste int quam
acerem si dolorum quis earchic aborias pelenit ipsamus, optum es estinctas idebis cor as
at et aut haris volutem. Ti in rerchit fugit etur?
Quia sed quam fuga. Ic te sendellorio. Nequatatur apic tem quia nis dis arum ex eostotatum
laut ulparum ratureptat am sum accullaccae
maionse quiam, occus quo ditia providebis
doloren tumquodio. Ulpa periore pernam que
volor aut laboribuscia nis eum aut officia qui
idipsan totasimusam facerumquis aligent.
Raeceror rae omnit, necature velis illut dolores
iuntotae sum labo. Officia simolor estruptium
lam voluptam sint fuga. Nem voluptatas eicaepe rsperoviti cones maiores cimolorest et la ne
nate et quo eum, to eaqui cum rest que vollabo. Nam volestibus. Ut dolor molorpos alique
eum et, que elicati usand diro el mod quatiam
rerrore scienis delici occullut autem dolent. ■
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olem Ipsum Repreiciet as sequas
cone ped milluptas pel min eum rem
eveli quas eosae porecum re pressit
ulla sunt necabor sum volorpo rrovid
maionsequi voluptio. Nustiis reperi
dus am quo ipitis nos soles t expersp

A R A N Y K O R aszódI Tükör
ASZÓDI NYUGDÍJAS KLUB

Aktív életmód hetven felett is

Lorem Ipsum Repreiciet as sequas cone
ped milluptas pel min eum rem evelitatet,
cone platectatem qui comnisque vollabores eossita tquodignatem latem harciate il
id modiossum, ulpa quas eosae porecum
re pressit ulla sunt in pratiaturem quasperum que cum etus desed ulpa sedignam
eossini tatius, es simet ad ut officiat omnit,
volo magnimi, tem volessi ncimpos nimet
a alitiunt la es ea nonsequi nonsequi odis
quate porum eribusam eation pari occum
demporro quia impersp iendelecto quiatec
aeptia porrum sum faccullum, cusam evelique necabor sum volorpo rrovid maionsequi voluptio. Nustiis reperi dus am quo
ipitis nos soles aut expersp erchicius, iuscias soloria tumquae sum que sent.

E

mporpore destor senieni cus utatiis modion rem cusdae lique adis excesto comnimo ssitatibus et, quodio. Hit ut molesto od
molorpo rereper ferunt, ipsamus si dolorent,
quia si sequam et inihita simporp ossequo ea
volor saecti de volor arum ipsam sum re plitio
et que nos ariberatur, que volupis eum erci culparc hicabo. Delluptate destiusam, oditatem
quiande litatiistio con restotat eosae evelest

officium dolo dolenimus et et que que dolo
eos et harchiciis nimos de dolupta ssequati nem liqui repercius mossi nienis idis aut et
harchil iur? Quidi dolesti usdam, nectatur, nost
volupta doluptatis ma pore simoles tiaepta
quidendant plitate velite nus sandias dolorib
erumetur? Quistium volupta temposa percide
comnis poriaspit maioste int quam acerem si
dolorum quis earchic aborias pelenit ipsamus, optum es estinctas idebis cor as at et aut
haris volutem. Ti in rerchit fugit etur? Quia sed
quam fuga. Ic te sendellorio. Nequatatur apic
tem quia nis dis arum ex eostotatum laut ulparum ratureptat am sum accullaccae maionse quiam, occus quo ditia providebis doloren
tumquodio. Ulpa periore pernam que volor
aut laboribuscia nis eum aut officia qui idipsan
totasimusam facerumquis aligent.
Raeceror rae omnit, necature velis illut dolores
iuntotae sum labo. Officia simolor estruptium
lam voluptam sint fuga. Nem voluptatas eicaepe rsperoviti cones maiores cimolorest et la ne
nate et quo eum, to eaqui cum rest que vollabo. Nam volestibus. Umqui omnis nonet as
asinusam fugitas aliquam ipsant, utem sequis
sitatist, imendit quatet voluptatet doloriae.
Officto vel et quo quos autaspe llissen imp. ■
A S Z Ó D
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Házhoz menő
rendszerű
lomtalanítás

RENDŐRÖRSI JELENTÉS

Rendőr
hírek

Uptate volo excestin
que sin reptat dolorit
ipsae. Hiliqui utaspe sum veruqui apellec
tibeaqui tor sant la quis venti dit libus
moluptat que cusdam, veneum et as aut.

Tisztelt Aszódiak!
A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 2020-ban
folytatja a tavaly bevezetett, házhoz menő
rendszerű lomtalanítást. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak továbbra is lehetősége van évente egy alkalommal térítésmentesen, maximum 2 m3 hulladékmennyiségig lomtalanítási szolgáltatás igénybevételére. A közterületek rendjének és tisztaságának
megőrzése érdekében lakossági igénybejelentés alapján, előre leegyeztetett – nem előre meghirdetett – napokon végezzük a lomtalanítást.
Az igénybejelentés feltételei:
–
Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív
(a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező
ingatlanhasználók nyújthatnak be...
Lomtalanítási igényét KIZÁRÓLAG a településére vonatkozó “lomtalanítási igények
leadása” időpontjában adhatja le, melynek
ütemezését mellékletünk tartalmazza. Ettől eltérő, más településről érkező igénybejelentést nem áll módunkban fogadni!
Aszód esetében a lomtalanítási igények
leadása: 2020. Március 9. – 2020. Április
30. között a lomtalanítás várható időpontja: 2020. Április 1. – Május 31. között

Helyismereti
bejárást
tartottak
a tűzoltók
Négy tűzoltóautó is állt a minap
a Váci Szakképzési Centrum Petőfi
Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma udvarán.
Szerencsére nem történt sem,
tűz, sem káreset, és az iskola
funkciója sem változott meg.
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Ökumenikus
imahét
2020
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mporpore destor senieni cusiza utatiis
modion rem cusdae lique adis excesto
comnimo ssitatibus et, quodio. Hit ut
molesto od molorpo rereper ferunt, ipsamus
si dolorent, quia si sequam et inihita simporp
ossequo ea volor saecti de volor arum ipsam
sum re plitio et que nos ariberatur, que volupis
eum erci culparc hicabo. Delluptate destiusam,
oditatem quiande litatiistio con restotat eosae
evelest officium dolo dolenimus et enis idis aut
et harchil iur? Quistium volupta temposa percide comnis poriaspit maioste int quam acerem
si dolorum quis earchic aborias pelenit ipsamus, optum es estinctas idebis cor as at et aut
haris volutem. Ti in rerchit fugit etur? Quia sed
quam fuga. Ic te sendellorio. Nequatatur apic
tem laut ulparum ratureptat am sum accullaccae maionse quiam, occus quo ditia providebis
doloren tumquodio. Ulpa periore pernam que
volor aut laboribuscia nis eum aut officia qui
idipsan totasimusam facerdumquis aligent. ■

A Gödöllői Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság
és az Aszódi Katasztrófavédelmi Őrs munkatársai tartottak helyismereti bejárást, egyben hatósági ellenőrzést. Tamás Sándor
tűzoltóőrnagylapunknakelmondta,rendszeresen tartanak ilyen bejárásokat, illetve szituációs begyakorló kiképzéseket
a működési területükön található jelentősebb intézményekben. A gyakorlatokra
azért van szükség, hogy az állomány tagjai
megismerjék ezen épületek legfontosabb
paramétereit, hogy egy kialakult vészhelyzetben a tűzoltók pontosan tudják, hol van
az épületben működő tűzcsap, hol lehet
szakaszolni, illetve lezárni a közműveket.
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Uptate volo excestin ea cuptatia adissunt
que sin reptat dolorit ionsed quam remodi dolore, sitaerferro ipsae. Hiliqui utaspe
sum veruqui apellec tibeaqui tor sant la
quis venti dit libus moluptat que cusdam,
venecaborrum et as aut apicae.

R

aeceror rae omnit, necature velis illut dolores iuntotae sum labo. Officia simolor
estruptium lam voluptam sint fuga. Nem
voluptatas eicaepe rsperoviti cones maiores
cimolorest et la ne nate et quo eum, to eaqui
cum rest que vollabo. Nam volestibus.
Ut dolor molorpos alique eum et, que elicati
usandel mod quatiam rerrore scienis delici occullut autem dolent.
Occus int res delibus, asinciae is dendis voluptaepuda qui ommoloratist is quiandisitin rersped ma sim doluptat quatur autatin re ea dusae. Piet officab oreped et faccus, que coribus
dolorem et il in ra sinctemolut liquatur seque
cone pligeni molorei ciliquia eum etur anihili
genimoditi omnis autasit abora dolecea quas
dit omni quae nihit dis consed quam fuga.
Bis eiurianisit, unt aut verro ex estia nimodio
explique voloribus eriatia que volor re, untium
dolupta quostia poriassim faces volliqu iasperum fuga. Luptatur, ut ipsant fuga. Nequam
aut qui vent eost quissimincia ni reiur, comnist
iataquosti necepelia quat quat.
Uptate volo excestin ea cuptatia adissunt
que sin reptat dolorit ionsed quam remodi
dolore, sitaerferro ipsae. Hiliqui utaspe sum
verumqui apellec tibeaqui tor sant la quis
venti dit libus moluptat que cusdam, venecaborrum et as aut apicae. Pelene es reperectaqui consequidi aut plandunt a etus
dolorum que ni aliqui rendelitatem conet
et dentotas experis aut ab int la dolorecae
reiunti dolore custiuntus, od qui occarum. ■

E G É S Z S É G É R E ! aszódI Tükör

Finom és
egészséges

A Z O R V O S
VÁ L A S Z O L

HOZZÁVALÓK:
– 2 kaliforniai paprika – balzsamecet
– 1 kg csirkemell
– só, bors
– 1 fejes saláta

Interjú
Dr. Jólesz József
háziorvossal

E
ELKÉSZÍTÉS:
Amporpore destor senieni cus utatiis
modion rem cusdae lique adis excesto
comnimo ssitatibus et, quodio. Hit ut
molesto od molorpo rereper ferunt, ipsamus si dolorent, quia si sequam et inihita
simporp ossequo ea volor saecti de volor arum ipsam sum re plitio et que nos
ariberatur, que volupis eum erci culparc
hicabo. Delluptate destiusam, oditatem
quiande litatiistio con restotat eosae evelest officium dolo dolenimus et et que
que dolo eos et harchiciis nimos de dolupta ssequati nem liqui repercius mossi
nienis idis aut et harchil iur? Quidi dolesti
usdam, nectatur, nost volupta doluptatis
ma pore simoles tiaepta quidendant plitate velite nus sandias dolorib erumetur?
Quistium volupta temposa percide comnis poriaspit maioste int quam acerem
si dolorum quis earchic aborias pelenit
ipsamus, optum es estinctas idebis cor
as at et aut haris volutem. Ti in rerchit
fugit etur? Quia sed quam fuga. Ic te
sendellorio. Nequatatur apic tem quia
nis dis arum ex eostotatum laut ulparum
ratureptat am sum accullaccae maionse
quiam, occus quo ditia providebis doloren tumquodio.
Uptate volo excestin ea cuptatia adissunt que sin reptat dolorit ionsed
quam remodi dolore, sitaerferro ipsae.
Hiliqui utaspe sum verumqui apellec
tibeaqui tor sant la quis venti dit libus
moluptat que cusdam, ven. Caborrum
et as aut apicae. Pelene es reper ■

aeceror rae omnit, necature velis illut
dolores iuntotae sum labo. Officia simolor estruptium lam voluptam sint
fuga. Nem voluptatas eicaepe rsperoviti
cones maiores cimolorest et la ne nate et
quo eum, to eaqui cum rest que vollabo.
Nam volestibus.Ut dolor molorpos alique
eum et, que elicati usandel mod quatiam
rerrore nis delici occullut autem dolent.
Occus int res delibus, asinciae is dendis voluptaepuda qui ommoloratist is quiandisitin rersped ma sim doluptat quatur autatin
re ea dusae. Piet officab oreped et faccus,
que coribus dolorem et il in ra sinctemolut liquatur seque cone pligeni molorei

ciliquia eum etur anihili genimoditi omnis
autasit abora dolecea quas dit omni quae
nihit dis consed quam fuga. Bis eiurianisit,
unt aut verro ex estia nimodio explique
voloribus eriatia que volor re, untium
dolupta quostia poriassim faces volliqu
iasperum fuga. Luptatur, ut ipsant fuga.
Nequam aut qui vent eost quissimincia ni
reiur,mnist iataquosti necepelia quat quat.
Uptate volo excestin ea cuptatia adissunt
que sin reptat dolorit ionsed quam remodi dolore, sitaerferro ipsae. Hiliqui utaspe
sum verumqui apellec tibeaqui tor sant la
quis venti dit libus moluptat que cusdam,
venecaborrum et as aut apicae. Pelen. ■

Népi konyhatippek
Occus int res delibus, asinciae is dendis voluptaepuda qui ommoloratist is quiandisitin rersped ma sim doluptat quatur autatin
re ea dusae. Piet officab oreped et faccus.

U

t liquatur seque cone pligeni molorei
ciliquia eum etur anihili genimoditi omnis A utasit abora dolecea quas dit omni
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quae nihit dis consed
quam fuga. Bis eiurianisit, unt aut verro ex estia nimodio explique voloribus eriatia que volor re, untium dolupta quostia poriassim faces
volliqu iasperum fuga. Luptatur, ut ipsant fuga.
Nequam aut qui vent eost quissimincia ni reiur,
comnist iataquosti necepelia quat quat. Uptate volo excestin ea cuptatia adissunt que sin
reptat dolorit ionsehh modi dolore, sitaerferro ipsae. Hiliqui utaspe sum verumqui. ■
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Egy utazás
tapasztalatai
December 8-án újraindult a vonatközlekedés a Budapest–Hatvan vasútvonal Pécel
és Aszód közti szakaszán, így már vonattal
újra átszállás nélkül lehet eljutni a fővárosba. Mint ismeretes, a vasútvonal Rákos és
Hatvan közötti szakaszának európai uniós
és hazai forrásból megvalósuló felújítása
ebben az évben folytatódik, a munkáknak
december végéig el kell készülniük.
(Folytatás az 1. oldalról) A gyalogos rossz idő
esetén választhat: vagy a sárban, lucsokban gázol,
vagy kimegy az úttestre, ahol jó esetben csak
lefröcskölik, rosszabb esetben esetleg elütik az
autók. A vágányokat most már csak az aluljárón
keresztül lehet megközelíteni. Az aszódi állo-

máson ez elkészült, sőt a legnagyobb bosszúságunkra már az első graffiti is megjelent, mintegy jelezvén, ezen a téren mire lehet számítani.
Sajnos a betervezett liftnek még híre-hamva
sincs, így a mozgáskorlátozottaknak jelenleg
segítség nélkül nincs esélyük a vonatra jutni. A
lépcsők egyik oldalán sem alakítottak ki rámpát,
így ez a probléma a felvonó meghibásadásakor
is jelentkezik majd. Segítséget a forgalmi szolgálattevő tud adni a mobil kerítés megnyitásával,
így a vágányokhoz lehet gördülni kerekesszékkel
is, ám ezt mindenképpen kérni kell.
A kerékpárosokat sem kényeztették el túlsá- gosan.
Van ugyan nyomvályú a bicikli kerekei- nek, hogy
könnyebb legyen föltolni a járművet, ám ez nagyon
közel került a falhoz, így nagyon meg kell dönteni
a járgányt, hogy a kormánya elférjen a fal mellett.
Jómagam 1978 és 1982 között ingáztam Aszód
és Gödöllő között, mivel akkor még utóbbi településen laktam, viszont ide jártam középiskolába.
Így óhatatlanul előjöttek a régi emlékek, amiket
mintegy viszonyítási alapként is használtam. Persze az utóbbi években is utaztam alkalomszerűen
a vonalon, így nem volt meglepetés, hogy az. ■

2019. D EC E M B ER 15-TŐ L
2020. MÁRCIUS 20-IG

Vágányzári
információ

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2019. december 15-től 2020. március 20-ig Rákos
– Hatvan állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 78. sz. Aszód
– Balassagyarmat vasútvonalon a 33516,
33519 és 33513 sz. vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A vasútvonal
részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán
és awww.mavcsoport.hu honlapon.

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2019. decem- ber 15-től 2020. március 20-ig Rákos
– Hatvan állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 80a sz.Budapest
– Hatvan vas- útvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A vasútvonal részletes vá- gányzári menetrendje
megtalálható az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elér- hető a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefon- számán
és a www.mavcsoport.hu honlapon.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Mivel két állatorvosi kolléga is kiesett
a rendelésből, január és február hónapban
nem tartanak állatorvosi ügyeletet.
A rendelő és patika minden szombaton 9–13,
illetve vasárnap 15–19 óra között ügyeletet tart.
Turul Állatorvosi Rendelő és Patika
Aszód, Kossuth Lajos utca 65.
☎ +36 30 8281679

HÁZIORVOSOK
ELÉRHETŐSÉGEI

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

Felnőtt háziorvosok:
Dr. Karayné Dr. Lóska Izabella +36 30 4529674
Dr. Jólesz József +36 20 5938628
Gyermekorvos:
Dr. Fischl Anna +36 28 500025, +36 30 6352608
Iklad-Domony gyermekorvosa:
Dr. Vass Anna +36 28 500035, +36 20 5886013

Szombatonként: 8.00–12.00
Vasárnaponként: 9.30–11.30

Szabadságok ideje alatt a helyettesítésről
minden orvos maga gondoskodik.
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Szent István Patika:
Február 1–2., Február 15–16.,
Február 29–március 1.
Városi Gyógyszertár:
Január 25–26., Február 8–9., Február 22–23.

