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ASZÓD KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
HATÁROZATBAN UTASÍTOTTA EL
A SOROS TERVET, ÉS AZ ILLEGÁLIS
BEVÁNDORLÓK BETELEPÍTÉSÉT
Aszód Város Képviselő-testülete is határozatban utasította el a Soros-tervet és az
illegális bevándorlók betelepítését, valamint a migrációt szervező irodák nyitását.
Erre a legutóbbi, január 25-én tartott ülésen került sor, melyen részt vett Vécsey
László országgyűlési képviselő, aki átvette a képviselő-testület említett határozatát.

A határozattal történő kiállásról az ezzel egyetértő polgármesterek a Megyei Jogú Városok
Szövetségének Konferenciáján döntöttek 2018.
január 12-én. Az akkori tanácskozás végén a jelenlévő mintegy 1200 településvezető – köztük
Sztán István polgármester, valamint több környékbeli település első embere – kézfeltartással
jelezte, egyetértenek azzal, hogy közös fellépés
szükséges annak érdekében, hogy megőrizzék a

magyar települések, a magyar emberek biztonságát és jövőjét. Ezt követően született meg az
a határozat, amelyet az aszódi képviselő-testület
jelen lévő tagjai – egy városatya hiányzott – januári ülésükön egyhangúlag elfogadtak.
Vécsey László országgyűlési képviselő megköszönte az aszódi kiállást. Úgy vélekedett,
azért fontos az önkormányzatok és a magyar
emberek egységes kiállása, hogy a kormány

2019-ben teljes körű vágányzár lesz Aszód és Pécel között

MÁR IDÉN MÁRCIUSBAN MEGKEZDŐDIK
A VASÚTFEJLESZTÉSI PROGRAM
Marad a régi nyomvonal, de korszerűbb lesz. Aszódon felújítják a vasútállomás
épületét, és új helyre költözhet a Pályafenntartói Szakszolgálat. Megépül a vasútállomás mellett a P+R parkoló is. Ezek a pozitív hírei annak a megbeszélésnek,
amely az önkormányzat és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, valamint a
kivitelezést végző Swietelsky Vasúttechnika Kft. képviselői között február 8-án
zajlott az Aszódot nagymértékben érintő vasútfejlesztésről, ami az uniós Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) és az Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Program (IKOP) támogatásával valósul meg.

Hét éve tárgyalunk, ám eddig semmivel
sem jutottunk előbbre. Szeretném, ha most
végre olyan konkrétumok hangoznának el,
amelyet érdemes a lakosság elő tárnunk –
mondta a megbeszélések elején Sztán István
polgármester, ám hamar kiderült, a tárgyaló
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felek nem hoztak annyira részletes tervet,
hogy a képviselő-testület rövidesen ezzel
kapcsolatos rendeletet tudjon alkotni. a NIF
Zrt. képviselője azt ígérte, ezt rövidesen az
önkormányzat elé tárják. Néhány részlet így
is kiderült.

sikerrel vívja meg az illegális migránsok kötelező betelepítése ellen vívott harcát. Ezt követően ismét megerősítette a néhány hónappal
korábban egy lakossági fórumon Kubatov
Gábornak, a Fidesz pártigazgatójának azon
kijelentését, azon lesznek, hogy sem Aszódra,
sem a választókerület többi településére illegális migránsokat kvóta alapján vagy csak úgy
betelepíteni ne lehessen.
Kép és szöveg:
Rácz Zoltán

Gajdos István településtervező elsőként
arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy
végül marad a jelenlegi nyomvonal, csupán
ívkorszerűsítésre kerül sor a vasútvonalon. A
Rákos és Hatvan közötti szakaszon átépítik a
nyílt pályaszakaszokat, amelyek ezt követően
nagyobb tengelyterhelést is elbírnak majd.
Kicserélik a felsővezeték rendszert, korszerűsítik a biztosítóberendezéseket, átépítik az
állomási kitérőket, amelyek számítógép vezérlésű fűtést is kapnak. A tervek szerint az aszódi
állomásépületet korszerűsítik. A Pályafenntartási Szakszolgálat régi tornyát lebontják, és
a helyére újat építenek. Kialakításra kerül az
úgynevezett P+R parkoló is, amely a jelenlegi
állomásépülettől jobbra kap majd helyet.
A korábbi egyeztetések során az önkormányzat azt kérte, hogy az autóbuszállomást is újítsák fel, illetve a legyen a buszvezetőknek egy
kulturált várakozó hely.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Önkormányzati határozatok

ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
2018. január 25.
1/2018. (I.25.) ÖKT sz. határozat Aszód
Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nyilatkozatáról

A nyilatkozat lapunk 5. oldalán olvasható.
2/2018. (I.25.) ÖKT sz. határozat a
főépítészi feladat ellátására vonatkozó
megbízás jóváhagyásáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, a
főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 10. §-ában, valamint az
épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében és a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. 5. § (1) bekezdés rendelkezéseiben foglaltakra ﬁgyelemmel 2018. január
1-től határozatlan időre megbízza a MIKRO-M
Bt.-t (Székhely: 1194 Budapest, Segesvári utca
43.; képviseli: Marsal Gábor) Aszód város településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával a

településképi bejelentési eljárással összefüggő
feladatok ellátásával. A települési főépítészi
feladatokat Marsalné Kovács Judit okleveles
építészmérnök látja el.
2. A Képviselő-testület a főépítész megbízási
díját havi bruttó 228.600.- Ft-ban állapítja meg,
ami éves szinten bruttó 2.743.200.- Ft, melyet
az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében
a tervezni szükséges; egyúttal felhatalmazza a
polgármestert, hogy a főépítésszel kötendő –
jelen határozat mellékletét képező – megbízási
szerződést az önkormányzat nevében aláírja.
3/2018. (I.25.) ÖKT sz. határozat az
Aszódi Napsugár Óvoda nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában működő Aszódi Napsugár Óvoda nyári nyitvatartási
rendjét nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja értelmében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Aszódi Napsugár Óvoda (Aszód, Szent Imre u. 1.)
2018. június 25-től– július 20.-ig nyári szünet
miatt zárva lesz. Szünet utáni első nevelési nap:
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2018. július 23. (hétfő)
Szivárvány Tagóvoda (Aszód, Falujárók útja 5. )
2018. július 23-tól – augusztus 17.-ig nyári szünet miatt zárva lesz.
Szünet utáni első nevelési nap: 2018. augusztus
21. (hétfő)
A fenntartó vállalja, hogy ezen időpontok alatt
a szülő(k) kérésére gondoskodik gyermekük
óvodai ellátásának megszervezéséről.
Felkéri az Aszódi Napsugár Óvoda vezetőjét,
hogy az egységek zárva tartásáról, és a gyermekek ellátásának lehetőségéről tájékoztassa
a szülőket.
4/2018. (I.25.) ÖKT sz. határozat az
Aranykapu Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában működő Aranykapu Bölcsőde nyári nyitvatartási
rendjét a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2018. július 16-tól augusztus 5-ig.
A fenntartó vállalja, hogy ezen időpont alatt
a szülő kérésére gondoskodik gyermeke intézményi gondozásának megszervezéséről.
Felkéri az Aranykapu Bölcsőde vezetőjét,
hogy az intézmény nyári zárva tartásáról, és
a gyermekek ellátásának lehetőségéről tájékoztassa a szülőket.
5/2018. (I.25.) ÖKT sz. határozat az
országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kérelméről

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos Orvosi Ügyelet
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonproﬁt
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4031
Debrecen, István út 6.) kérelméről szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy azt nem támogatja.
6/2018. (I.25.) ÖKT sz. határozat a
Vidékfejlesztési Pályázatokon (VP) történő indulásról –Játszótér építése

Aszód Város Önkormányzat Képviselő–testülete pályázatot kíván benyújtani a VP6-19.2.1.-363-17 kódszámú pályázati felhívásra, játszótér
építésére. A megvalósítás érdekében a játszótér építés helyszínéül az Aszód, Falujárók útja
30. szám melletti, önkormányzati tulajdonú,
1150/6 hrsz. területet jelöli ki.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtásra kerülő játszótér pályázati
költségét bruttó 9.411.764.-Ft-ban határozza meg, a szükséges önrész összegét, bruttó
1.411.764.-Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosítja.
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Önkormányzati határozatok
7/2018. (I.25.) ÖKT sz. határozat a Vidékfejlesztési Pályázatokon (VP) történő indulásról – fitness pálya építésére

Aszód Város Önkormányzat Képviselő–testülete pályázatot kíván benyújtani a VP6-19.2.1.36-3-17 kódszámú pályázati felhívásra, ﬁtness
pálya építésére. A megvalósítás érdekében a
ﬁtness pálya építés helyszínéül az Aszód, Papföldi utca – Ősz utca által határolt önkormányzati tulajdonú, 26/21 hrsz. területet jelöli ki.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtásra kerülő ﬁtness pálya pályázati
költségét bruttó 7.058.823.-Ft-ban határozza meg, a szükséges önrész összegét, bruttó
1.058.823.-Ft-ot az önkormányzat 2018. évi
költségvetésében biztosítja.
8/2018. (I.25.) ÖKT sz. határozat a
Vidékfejlesztési Pályázatokon (VP)
történő indulásról

- 2019. év Generációk Napja rendezvény
Aszód Város Önkormányzat Képviselő–testülete pályázatot kíván benyújtani a VP6-19.2.1.-361-17 kódszámú pályázati felhívásra a 2019. évi
Generációk Napja rendezvény támogatására.
A pályázati összeg bruttó 1.176.470.-Ft. A szükséges önerő összegét, bruttó 176.470.-Ft-ot az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja.
9/2018. (I.25.) ÖKT sz. határozat a
Vidékfejlesztési Pályázatokon (VP)
történő indulásról – 2019. évi Aszód
Fesztivál rendezvény.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő–testülete pályázatot kíván benyújtani a VP6-19.2.1.-361-17 kódszámú pályázati felhívásra a 2019. évi
Aszód Fesztivál rendezvény támogatására.
A pályázati összeg bruttó 1.176.470.-Ft. A szükséges önerő összegét, bruttó 176.470.-Ft-ot az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja.
10/2018. (I.25.) ÖKT sz. határozat a Vidékfejlesztési Pályázatokon (VP) történő indulásról – Aszód Város Települési
Értéktár kialakítása.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő–testülete
pályázatot kíván benyújtani a VP6-19.2.1.-36-0217 kódszámú pályázati felhívásra az Aszód Város
Települési Értéktár kialakításának támogatására.
A pályázati összeg bruttó 1.176.470.-Ft. A szükséges önerő összegét, bruttó 176.470.-Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosítja.
11/2018. (I.25.) ÖKT sz. határozat
földmérési munkák végzéséről szóló
ajánlati felhívás kiírásáról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a földmérési munkák végzéséről szóló ajánlati felhívás kiírásáról szóló
előterjesztést, és a következő határozatot hozza:
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A Képviselő-testület elrendeli, hogy a melléklet szerinti, „Aszód, Iparterületi önkormányzati
ingatlanok és Breda-patak kitűzésére” vonatkozó ajánlatkérési dokumentáció 3, megfelelő jogosultságú földmérőnek kerüljön megküldésre.
A Képviselő-testület felkéri Polgármestert,
hogy az ajánlatkérés eredményéről a következő
soros testületi ülésen számoljon be.
12/2018. (I.25.) ÖKT sz. határozat
KEHOP-5.2.9-16-2016-00101 azonosítószámú pályázathoz tartozó energetikai
tanúsítvány elkészítéséről

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
KEHOP-5.2.9-16-2016-00101
azonosítószámú
pályázathoz tartozó energetikai tanúsítvány elkészítéséről szóló előterjesztést, és a következő
határozatot hozza:
A Képviselő-testület az energetikai tanúsítványok elkészítésére tett lépésekkel egyetért,
a dokumentáció megrendelésével a Bástya
Építész Kft. (3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca
5-7.) vállalkozónál, melyet bruttó 152.400 Ft Ft
értékben jóváhagy. A dokumentáció a pályázat
keretében elszámolható, értékére a pályázati
összeg fedezetet biztosít.
13/2018. (I.25.) ÖKT sz. határozat az
Aszód, Szabadság tér 9. alatti önkormányzati tulajdonú épület külső
energetikai- és belső gépészeti felújításának előkészítéséről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő–testülete folytatni kívánja intézményei energetikai
felújítását. Szükségesnek mondja ki a Szabadság tér 9. (hrsz: 283) szám alatti Városháza épületének külső energetikai- és belső gépészeti
felújításának előkészítését, a szükséges tervek
elkészítését.
Képviselő-testület megbízza Polgármestert a
tervezők kiválasztásához szükséges előkészítő
munka (műszaki speciﬁkáció összeállítása, ajánlatkérés, ajánlatok kiértékelése) elvégzésével.
A nyertes tervező kiválasztásáról Képviselő-testület a következő soros képviselő-testületi ülésen dönt.
14/2018. (I.25.) ÖKT sz. határozat Antal
Viktorné kérelméről

Aszód Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az Aszód, Falujárók u.5/5.
III./4. sz. alatti lakás volt bérlőjének Antal Viktornénak kérelmét és úgy dönt, hogy a 2017
december 31 – én fennálló lakbér és lakáshasználati díj összegét 629.810.- Ft – ot nem
engedi el.Annak megﬁzetésére a 2016. április
6–án megkötött adósságrendezési szerződés
pontjai továbbra is hatályban maradnak.

ASZÓDI TÜKÖR

15/2018. (I.25.) ÖKT sz. határozat az
Aszód belterület 330 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanra érkezett
pályázat értékeléséről

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az Aszód belterület 330 hrsz.-ú,
természetben 2170 Aszód, Béke utca 10. szám
alatti lakóház, udvar, gazdasági épületre érkezett pályázatot értékelte, és úgy dönt, hogy
a fent nevezett ingatlant Lajtai Zsóﬁa 2100
Gödöllő, Fenyvesi főút 34/a. szám alatti lakos
részére 509.999 Ft összegben értékesíti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. A beérkező pályázatban a pályázó által az ingatlanra
ajánlott ár nem éri el a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI törvény 13 § (1) bekezdésében
meghatározott értékhatár (bruttó 25 millió) 20
%-át (14 § (4), azaz bruttó 5 millió Ft-ot, így az államot az elővásárlási jog gyakorlása nem illeti meg.
16/2018. (I.25.) ÖKT sz. határozat adókövetelések állományának vizsgálatáról
és az elévülő tételek nyilvántartásból
való kivezetéséről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az adókövetelések állományának vizsgálatáról és az elévülő tételek nyilvántartásból való kivezetéséről szóló előterjesztést
és tudomásul veszi, hogy:

EBÉD
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
az
Aszódi Evangélikus
Gimnázium
konyhájáról
„A” és „B” menü választás
Ára: 650 Ft / adag
(Március 1-től 700 Ft/adag)

Telefon:
(+36) 30 742 7972
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Helyi élet

- az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
19.§ (1)-(4) szakaszai alapján, valamint a
- az önkormányzati ASP rendszerről szóló
257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7.§ (2) bek.
c) pontja alapján elévült követelések és tartozások nyilvántartásából való törlését, melynek
adónemenkénti állományból való törlését az
alábbiak szerint rendeli el:
- telekadó: 194.750-Ft
- kommunális adó: 287.681-Ft
- talajterhelési díj: 75.214-Ft
- gépjárműadó: 6.445.638-Ft (mint átengedett
központi adóként nyilvántartott 100%, ténylegesen ennek 40%-a 2 578 255.- Ft az önkormányzat elévülő hátraléka)

- pótlék: 6.185.870-Ft
- iparűzési adó: 15.013.668-Ft
- egyéb: 28.963-Ft
Elévült hátralék összesen: 28.231.784-Ft
- magánszemélyek kommunális adója: 3.082-Ft
- talajterhelési díj: 24-Ft
- helyi iparűzési adó: 400.473-Ft
Elévült tartozás összesen: 403.579-Ft.
17/2018. (I.25.) ÖKT sz. határozat a „Családok Éve” alkalmából rajz-, festmény
pályázat kiírására

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Családok Éve alkalmából a „Családok Éve”
című rajz-, festmény pályázat pályázati kiírását
a határozat melléklete szerinti tartalommal el-

NYILATKOZAT
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete büszke arra, hogy az elmúlt negyed században aktív civil élet alakult ki a városban, és az éppen hivatalban lévő
polgármester és képviselő-testület pártállásától függetlenül az utóbbi időben mindig élvezte a Kormány támogatását.

A Képviselő-testület az élet számos területén tevékenykedő civil szervezeteket, az azokat alkotó önszerveződő közösségeket és az ezekben végzett
önkéntes munkát értéknek tekinti, és meg kívánja
védeni attól, hogy Soros György spekulációs ügyletekből származó vagyonából felvásárolja azokat
és rájuk kényszerítse betelepítéspárti ideológiáját.

A Képviselő-testület tiltakozik az ellen, hogy a
legújabb hírek szerint Soros György az általa korábban megjelentetett terv végrehajtása érdekében bevándorlás-szervező irodákat akar nyitni a
magyar városokban, és több százezer dollárt oszt
szét ezekben a hetekben, hogy felépítse vidéki
hálózatát. Ez a terv valamennyi magyar telepü-

fogadja.
b) felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás megjelentetéséről, a zsűri felkéréséről, a kiállítás, díjátadás megszervezéséről.
18/2018. (I.25.) ÖKT sz. határozat jelentés a lejárt idejű határozatokról és a két
ülés között tett intézkedésekről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. december 12-én hozott 172.,176.,178
.,179.,180.,181.,182.,183.,185 számú határozatok
alapján a lejárt határidejű Képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri jelentést elfogadja.

lésre, így Aszódra is rendkívül veszélyes, hiszen
veszélybe kerülne a mindennapok biztonsága.
Az aszódiak maguk döntik el az ügyeiket és nem
szeretik, ha máshol élők döntenek helyettük, ezért
a Képviselő-testület – képviselve az Aszódon élők
érdekeit – kinyilvánítja, hogy nem kíván Aszódon
sem bevándorlás – szervező irodát, sem migránstábort; egyúttal szorgalmazza, hogy a magyar
Kormány és az Önkormányzatok utasítsák el a
Soros György által tervezettek és a kötelező, felső
korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását.
Aszód, 2018. január 25
Sztán István
polgármester

2018. február

Helyi fejlesztés
2019-ben teljes körű vágányzár lesz Aszód és Pécel között

MÁR IDÉN MÁRCIUSBAN MEGKEZDŐDIK
A VASÚTFEJLESZTÉSI PROGRAM
Marad a régi nyomvonal, de korszerűbb lesz. Aszódon felújítják a vasútállomás
épületét, és új helyre költözhet a Pályafenntartói Szakszolgálat. Megépül a vasútállomás mellett a P+R parkoló is. Ezek a pozitív hírei annak a megbeszélésnek,
amely az önkormányzat és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, valamint a kivitelezést végző Swietelsky Vasúttechnika Kft. képviselői között február 8-án zajlott
az Aszódot nagymértékben érintő vasútfejlesztésről, ami az uniós Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) támogatásával valósul meg.

ASZÓDI TÜKÖR

csatol, amely napra lebontva mutatja majd, hol,
milyen munkát végeznek éppen.
Sajnos az már biztos, hogy az ikladi elágazásnál az önkormányzat által kért körforgalom nem épül meg, pedig a város korábban
a Helyi Építési Szabályzat újabb módosítását
ehhez kötötte. Csakhogy a végső tervről az
Állami Főépítész fog dönteni, amibe az önkormányzatoknak vajmi kevés beleszólása
lesz. Elkerülő útra sem számíthat a város, ezt
a 2015-ös elképzelés még tartalmazta. Az
említett út a szintén korszerűsítendő balassagyarmati vasútvonal jelenlegi nyomtávja
helyén épülhetett volna meg, és a Baross
utcába torkolt volna, így vezetve el a városra
zúduló forgalom jelentős részt.
Forgalomnövekedésre pedig jócskán lehet
számolni, mivel a fejlesztés idén márciusban
megkezdődik. Az első – Tura és Aszód közötti – felújítás-ütem még viszonylag kevés
kényelmetlenséget okoz, mivel az építkezés
idején a vonatforgalom az említett szakaszon
félpályán ugyan, de folyamatos lesz. 2019.
februárjától 2019. decemberéig viszont Aszód

ÁLLÁSHIRDETÉS
A VSzC
Petőfi Sándor Gimnáziuma,
Gépészeti Szakgimnáziuma és
Kollégiuma
(Aszód, Hatvani út 3.)
ANGOL NYELVTANÁRT
keres
azonnali kezdéssel,
határozott idejű részmunkaidős
(heti 12 óra) állásban.
Utána hosszabbítás lehetséges
határozatlan idejű, teljes
munkaidős közalkalmazotti
jogviszonyban.
További információk kérhetők:
Némethné Holló Krisztina igazgató
(06) 28 400 005
A pályázatokat e-mailben várjuk:
igazgato@petofi-aszod.hu

2018. február

Folytatás az 1. oldalról.) A mostani megbeszélés
szerint a buszfordulót korszerűsítik, sofőrmelegedő viszont nem lesz. Az még nem dőlt el,
hogy a Baross utca kap e új aszfaltburkolatot.
Vingelmann Szabolcs, a Swietelsky Vasúttechnika Kft. képviseletében azt mondta, cégük
nem csupán a kivitelezésre, hanem a tervezésre
is megbízást kapott. Egyelőre csak vázlatterv
létezik, a pontos részletek kidolgozása most
következik, és az egyeztetéseket követően készülhet el a végső terv. A kivitelező cég azóta
tartott egy külön megbeszélést Sztán István
polgármesterrel, és azt vállalta, hogy a részletes dokumentáció mellé egy idődiagramot is

és Pécel között teljes vágányzár lép életbe,
az utasokat a két város között vonatpótló buszokkal szállítják majd. Ezt a megnövekedett
forgalmat kell közel egy évig elviselnünk.
A fejlesztéssel járó korlátozásokat már meghirdették a nemzetközi menetrendben is. A
rekonstrukció pontos részleteit az érintett
települések polgárai várhatóan márciusban
lakossági fórumon ismerhetik majd meg.
A Rákos – Hatvan közötti vasúti rekonstrukció
befejezésének határideje: 2020. december 31.
Kép és szöveg:
R. Z.
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Adózás

NAV-közlemény

MÁR MAJDNEM SZÁZEZER KÉRELEM
Január 8. óta kérhetik a személyijövedelemadó-bevallás tervezetének postázását
a NAV-tól azok, akik nem regisztráltak az Ügyfélkapun. Az elmúlt három hétben
csaknem kilencvenezren, azaz naponta mintegy ötezren éltek ezzel a lehetőséggel és küldtek SMS-t, levelet, nyomtatványt vagy űrlapot a NAV-nak vagy hívták a
1819-es Infóvonalat. A papíralapú tervezet postázását március 19-éig lehet kérni.

Az igénylési lehetőségek közül eddig az SMS a legnépszerűbb, ugyanis csaknem hetvenezren kérték
így az szja-bevallási tervezet postázását. Több mint
húszezren a többi módszer közül választottak.
A tervezet, akár az adózó közreműködése nélkül is – ha nincs szükség kiegészítésre, javításra
– 2018. május 22-én érvényes személyijövede-

lemadó-bevallássá válik. Az elkészített adóbevallási tervezeteket a NAV 2018. március 15-től
az Ügyfélkapun keresztül elektronikus formában elérhetővé teszi.
Akinek nincs ügyfélkapuja, 2018. március 19ig kérheti a tervezet postázását levélben, SMSben (06-30/344-4304) vagy a NAV honlapján

FELHÍVÁS HELYI ADÓTARTOZÁS
RENDEZÉSÉRE
Önkormányzati adóhatóságunk kiemelt és kötelező feladata kezeli az adózók kintlévőségeinek beszedése. Mindazokkal szemben, akik önként nem tejesítik fizetési
kötelezettségeiket és hátralékot halmoznak fel, önkormányzati adóhatóságunknak kötelessége végrehajtási eljárást indítania.

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
adja meg a jogszabályi alapját az önkormányzati adóhatósági végrehajtásnak.
A végrehajtási eljárásban végrehajtható okirat: a ﬁzetési kötelezettséget megállapító, véglegessé vált hatósági döntés, önadózás esetén
a ﬁzetendő adót, adóelőleget, adóelőleg-kiegészítést tartalmazó bevallás, az adózóval
közölt adóhatósági adó megállapítás, az adók
módjára behajtandó köztartozás esetén a behajtást kérő megkeresése.
A végrehajtási cselekmények sorrendjét, időpontját az adóhatóság maga határozza meg.
Az adós köteles a végrehajtással kapcsolatban
felmerült valamennyi költség, így a jogszabályban meghatározottak szerint a végrehajtási
költségátalány megﬁzetésére is.
Az adóhatóság a tartozás megﬁzetésére az
adóst felhívhatja (de nem kötelezettsége!),
eredménytelen felhívás esetén, továbbá ha a
felhívás alkalmazása a körülmények alapján célszerűtlen, a végrehajtást megindítja. A végrehajtási eljárás az első végrehajtási cselekmény
foganatosításával indul. A tartozást elsősorban
átvezetéssel kell behajtani.
Adóhatóság által foganatosítható cselekmények lehetnek: végrehajtás jövedelemre, inkasszó ﬁzetési számlára (bankszámlára), ingófoglalás, járműfoglalás, követelés lefoglalása,
ingatlan-végrehajtás, stb.
Jövedelemből történő letiltás kezdeményezésekor a munkáltató a letiltás kézbesítését követő

15 napon belül az adós egyidejű tájékoztatása
mellett tájékoztatja az adóhatóságot a havonta
letiltható jövedelem összegéről, valamint a letiltást befolyásoló körülményekről, különösen a
folyósított jövedelem összegéről, valamint az azt
terhelő egyéb végrehajtói letiltásokról.
A bankszámlát vezető pénzforgalmi szolgáltató az adóhatóság hatósági átutalási megbízását a végrehajtható okirat csatolása nélkül
köteles teljesíteni.
Ingófoglalás foganatosítására a végrehajtási
eljárás megindításával egyidejűleg vagy azt kö-

elérhető űrlapon, formanyomtatványon (BEVTERVK), továbbá telefonon, a 1819-es hívószámon, valamint az ügyfélszolgálatokon.
Az SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adóazonosító jelet és a születési dátumot kell elküldeni ebben a formában: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni.
Aki már most szeretné elkészíteni szja-bevallását, a NAV honlapján, illetve ügyfélszolgálatain
elérheti a 17SZJA nyomtatványt. Az új webes
kitöltő felület 2018. január 8. óta elérhető a NAV
honlapjáról (www.nav.gov.hu/szja/szja), illetve a
kormányzati portálról (www.magyarorszag.hu).

vetően bármikor sor kerülhet.
Járműfoglalásnál az adóhatóság a járművet a
járműnyilvántartásban szereplő adatok alapján
is lefoglalhatja, ha az adós a jármű tulajdonosaként van a nyilvántartásba bejegyezve, illetve
ennek hiányában is, ha a jármű a házastársi közös vagyonba tartozik.
Ingatlanfoglalás foganatosítására a végrehajtási eljárás megindításával egyidejűleg vagy
azt követően bármikor sor kerülhet.
Felhívjuk tisztelt adózónk ﬁgyelmét, hogy
2018. január 31-ig haladéktalanul teljesítsék
ﬁzetési kötelezettségeiket, vagy jelezzék adóhatóságunk felé ﬁzetési nehézségüket, esetleg
kezdeményezzenek egyeztetést tartozásukkal
kapcsolatban, hogy elkerüljék a végrehajtási
eljárással járó kellemetlenségeket.
dr. Bóta Julianna
jegyző

2018. február
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Helyi élet

Podmaniczky kastély

ÁLLAGMEGÓVÁSRA MÁR IDÉN
JUTHAT PÉNZ
Bár a kormány által korábban meghirdetett nemzeti kastélyfelújítási programból
kikerült az aszódi Podmaniczky -kastély, állagmegóvásra egy 150 millió keretet elkülönített a kormány a központi költségvetésből. Erről Vécsey László országgyűlési képviselő tájékoztatta az aszódi képviselő-testületet a grémium januári ülésén.
Az összeget a kastély Sándor-szárnya kupolájának kijavítására, illetve a díszterem
freskójának restaurálására fordítják.

Előző számunkban igyekeztünk összefoglalni
az aszódi Podmaniczky-kastéllyal kapcsolatos, korábban napvilágot látott terveket,
elképzeléseket. Úgy tűnt, tényleg az enyészet vár erre a gyönyörű műemlékre. Vécsey
László, térségünk országgyűlési képviselője
az aszódi képviselőtestület január 25-én tartott ülésének vendégeként néhány bíztató
hírrel szolgált. Elöljáróban elmondta, a kastélyprogramból azért került ki az aszódi kastély – több más Pest megyei műemlékhez hasonlóan – mert ebben a ciklusban a központi
régió nem kapott európai uniós támogatást
műemlékvédelemre, illetve kastélyfelújítási
programra. A következő ciklusban ez meg-

PÁLYÁZAT
Az Aszód Városért Alapítvány pályázatot hirdet a SZJA 1%-ából befolyt összegre.

1.

2.

Rendszeresen működő nyugdíjas
szervezetek működési költségeihez
való hozzájárulás.
Aszód területén, fogyatékkal élő
gyermekeket nevelő szülők kiadásaihoz való hozzájárulás.

A pályázatokat kizárólag „Pályázati adatlap”-on kérjük benyújtani. A pályázati
adatlapok a Polgármesteri hivatal titkárságán átvehetők.
Benyújtási határidő:
2018. február 28. 16 00
Benyújtás helye:
Aszód Polgármesteri hivatal titkársága
Kérjük a borítékra feltüntetni a „Pályázat”feliratot.

Pála Sándorné
kuratóriumi elnök

Kép és szöveg:
R.Z.

KEDVES BARÁTAINK!
TISZTELT TÁMOGATÓINK!
változhat, ugyanis addigra Budapest már
nem lesz része ennek a régiónak, így a fővárosi mutatók nélkül láthatóvá válik, hogy bizony
ez a térség is felzárkóztatásra szorul. A kormány – látva ezt a furcsa helyzetet – úgy döntött, nem hagyja pusztulni a főváros környéki,
illetve Pest megyei kastélyokat, várakat, ezért
pénzt szabadított föl a központi költségvetésből az állagmegóvásokra. AZ MNV ZRt-től
kapott adatok szerint Aszódra 150 millió Ft
jut. Az összeg a Sándor-szárny kupolájának
kijavítására, valamint a díszterem freskójának
restaurálására fordítható. Az engedélyezési
és kivitelezési tervek már készen vannak, a

FONTOS
TELEFONSZÁMOK
Rendőrjárőr:

(+36) 20 516 5940
Polgárőrség:

(+36) 70 339 6165
www.aszodpolgarorseg.hu

2018 januárjától a Tarr Gábor Oktatási és Kulturális Alapítvány (TaGOK) jogosulttá vált az adók 1%ának fogadására.

Ezúton kérjük Önöket, hogy adójuk 1%ával támogassák Alapítványunk munkáját,
működését és küldetését!
Adószámunk: 18593688-1-13
Köszönettel:
a TaGOK Alapítvány elnöke és kuratóriuma

Felhívás

AJÁNLJA ADÓJA 1% -át!
Az Aszód Városért Alapítvány tisztelettel kéri a lakosságot, hogy SZJA adójuk
1%-át az alapítvány részére szíveskedjenek
felajánlani.
Adószám: 19180461-1-13

Városrendész:

Szabó Imre
(+36) 30 816 0437
Orvosi ügyelet:

Aszód, 2018.01.10.

közbeszerzést követően a munka – várhatóan
két hónapon belül – megkezdődhet. Vécsey
László elmondta, ő ezt a munkát a felújítás
első lépésének tekinti, és mindent elkövet
azért, hogy a műemlék megmentése, hasznosítása érdekében további komoly összegek
érkezzenek Aszódra.

Aszód Baross u. 4.
(+36) 70 370 3104

Az Aszódi Városi Nyugdíjas Klub tisztelettel kéri, hogy jövedelemadója 1%-át
a Klubunk javára szíveskedjen felajánlani.
Köszönjük!
Adószám: 18718018-1-13

2018. február
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Helyi élet

Nem voltak rá vevők a korcsolyázók

FOTÓZÓ, FILMEZŐ
DIÁKOK FIGYELMÉBE!

BEZÁRT A JÉGPÁLYA
Annak idején általános iskolásként november környékén alig vártuk, hogy beköszöntsenek a nagyobb hidegek, és a testnevelő tanárok fellocsolják a salakos pályát, hogy végre csúszkálhassunk. Ebben az időszakban szinte nem volt olyan nap,
hogy ne kötöttem volna korcsolyát, mert egyszerre adott lehetőség mozgásra, játékra, no meg a lányokkal való pajkosságra.

Ma már tudomásunk kell vennünk azt, hogy a
tél később kezdődik, jóval enyhébb, mint 30-40
évvel ezelőtt, ezért szinte lehetetlen természetes jégpályát készíteni. Emiatt e téli sport aszódi szerelmeseinek ilyenkor muszáj fölkerekednie és Budapestre vagy legalábbis a környékre
utazni, hogy egy jót korcsolyázzanak. Ezt
érzékelve döntött úgy a város képviselő-testülete, hogy elfogadja egy miskolci cég ajánlatát,
és három hónapra kétmillió Ft + ÁFA összegért
biztosítja a mozgás lehetőségét az Aszódon és
a környéken élőknek.
A jégpálya elkészült, mellette pedig egy büfé
is nyílt, hogy forró itallal és étellel várja a korcsolyázásban elfáradókat. A siker ennek ellenére elmaradt, az említett időtartamban alig pár
száz látogató vette igénybe a szolgálatatást.
Csak találgatni lehet, mi volt az érdektelenség
oka. Talán az nem tetszett, hogy nem jégből,
hanem műanyag lapokból készítették a pályát,
és ez nem az igazi élményt adta? Túl kicsi volt?

Sajnos a tér nem igazán ad nagyobb pálya készítésére lehetőséget. Drága lett volna a jegy?
Ez utóbbi állítást könnyű cáfolni, hiszen Hatvanban egy felnőtt jegy 600, hétvégén 900 Ft,
míg Aszódon ugyanez 300 volt, és a diákjegyek
esetében is hasonló volt az arány. Nem volt kellő hírverése? Vagy már ehhez a programhoz is
kell más egyéb attrakciót társítani? Tény, annak
idején nálunk a nyitva tartás alatt szólt a zene,
a hatvani jégpálya megnyitóján a kísérő program műkorcsolya bemutató, Ganxsta Zolee és a
Kartell koncert, valamint jégdiszkó volt a kísérő
program. Aki kicsit ismeri a városunk lehetőségeit, az tudja, ennek a költsége Aszódon kitermelhetetlen.
Bármi is az oka az érdektelenségnek, kár,
hogy így történt. Mert az gyanítható, hogy a
képviselő-testület a jövőben egy hasonló ajánlat esetén a mostani tapasztalatok miatt kizárólag a racionalitás elve alapján dönt majd.
R. Z.

HELYESBÍTÉS
Sajnos – talán a színesre váltással járó többletfeladatok okán – előző számunk
két cikke esetében nem voltam kellőképpen figyelmes.

A Csángóföldi ajándékosztás diákszemmel című írás elejéről lemaradt a líd, vagyis a kiemelt
indító szöveg. Eszerint 2017. december 18-án az evangélikus gimnázium hat tagú küldöttsége- élén Veizer Valéria igazgatónővel és dr.
Roncz Béla igazgatóhelyettessel – egy ajándékokkal teli kisbusszal indult a romániai Bákó
megyébe, hogy ajándékot vigyen az ott élő
csángó magyaroknak. A csomagoknak a Lábnyikon, Magyarfalván, Somoskán és Pokolpatakán élő kisdiákok örülhettek. A három napos
Február
útról a küldöttség egyik tagja, Pecze Tea 12. C
24-25.
osztályos tanuló készített élménybeszámolót.
Dr. Dobos László
20-925-3824
A Grace és Glória című cikkben az egyik főszereplőről, Füsti Molnár Éváról azt helyesen írtam,
Március
hogy Podmaniczky leszármazott, ám az helyte3-4.:
len, hogy édesanyja Podmaniczky Zsuzsanna
Dr. Fodor Sándor
20-446-0938
volt, mivel Istennek hála a néni mindmáig él,
10-11.:
és jó egészségnek örvend.
Dr. Dobos László
20-925-3824
Az érintettektől elnézést kérek!
17-18.:
Dr. Szőke Zsolt
20-956-6529
Rácz Zoltán felelős szerkesztő
24-25.:
Dr. Németh Mihály
30-275-4718

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

A Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál és a Gödöllői Református Líceum közös szervezésében
ismét meghirdetésre kerül az Ember
és Természet témájú verseny az ország valamennyi felső tagozatos és
középiskolás diákja számára, azzal a
céllal, hogy a versenyre jelentkezők
fényképek formájában mutassák be
a természettel, illetve a természetvédelemmel kapcsolatos gondolataikat,
észrevételeiket.

Nevezni két korcsoportban (10-14 és 15-18
éves ) és több kategóriában – természetfotó, harmónia-összhang, Ezek is mi vagyunk – természet és környezetvédelem
kategóriában lehet. A pályázók egyénileg
vagy csoportban fotókkal, fotósorozatokkal indulhatnak. A helyezettek értékes
díjakat kapnak, a Gödöllő térségében élő
nyertesek (Aszód-Dunakeszi – Pécel –
Kerepes – Fót) pedig Gödöllő Város Önkormányzata további díjaira is számíthatnak.
A nevezési határidő:
2018. április 25.
Részletes információ:
www.godolloﬁlmfest.com/hu/
ember-es-termeszet-2018
A ﬁlmezni szerető diákok számára is nyílik
lehetőség a bemutatkozásra. Meghirdetésre került ugyanis egy amatőr ﬁlm és riporterpályázat is. Erre olyan rövidﬁlmeket
várnak, amelyek készítői a természet-és
környezetvédelem területén kiemelkedő
munkát végző embereket, csoportokat,
civil szervezeteket mutatnak be.
A verseny két korcsoportban – 18 év alatti és 18 év fölötti – hirdették meg, egyéni
és csoportos indulók számára.
A zsűrizett ﬁlmek a Nemzetközi Természetﬁlm Fesztivál idején – 2018. május
25-27. között – a nagyközönség számára is
láthatók lesznek Gödöllőn az Alsóparkban
felállítandó LED -falon, és megjelennek az
online médiában is.
A nevezési határidő:
2018. április 10.
Részletes információ:
www.godolloﬁlmfest.com/hu/
koztunk-elnek
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ÚJRA NÉPSZERŰ A TÁRSASJÁTÉKOZÁS
Valószínűleg nagyon sokunknak van kellemes emléke a társasjátékozásról. Szívesen idézzük vissza azokat az időket, amikor is esténként összeült a család, a rokonság, vagy délutánonként a barátok, elővették a Ki nevet a végén?, a Gazdálkodj okosan! dobozát, és órákon keresztül élvezték a közös együttlét örömét.

Számítógép ide, mobiltelefon oda, egy ideje
újra kezd népszerű lenni ez a szórakozási forma, legalábbis azt mutatja, hogy egyre másra
indulnak a társasjáték klubok. Aszódon először
február 2-án találkoztak a Városi Könyvtárban a
társasjátékokat kedvelők.
– Nem szabad azt gondolni, hogy egy újabb
nosztalgiahullámról van szó, a társasjátékok is
túl vannak néhány generációváltáson – mondta
lapunknak Bodai János játékmester, aki korábban Gödöllőre járt játszani, és az ott látottak
alapján döntötte el, hogy Aszódon is létrehoz
egy játékklubot. – Ma már nem az a feladat, hogy
a játékosok dobjanak a dobókockával, és bízzanak a szerencséjükben. A régi klasszikus játékok
helyett a Beng, a Twilight Imperium, a Stone Age
hozza lázba az érdeklődőket. Ezek a szerencsén
túl – mert az sosem árt – sokkal inkább stratégiai
érzéket kívánnak, illetve fejlesztenek, sok esetben pedig együttműködésre is szükség van.
A játékmester szerint a klubok azért válhatnak
még népszerűbbé, mert manapság egy komo-

lyabb társasjáték ára akár 30-40 ezer Ft is lehet,
amit nem mindenki tud megﬁzetni. Ráadásul
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van, ami még inkább megﬁzethetetlen: ez pedig a közös érdeklődéssel bíró jó társaság.
Az első alkalommal mintegy 15-en gyűltek
össze, jobbára 15-20 éves ﬁatalok. A Társasjáték
Klub tagjai legközelebb március 3-én 14 órakor
találkoznak és játszanak néhány órát a Városi
Könyvtárban. Az alakomra természetesen várják az idősebb generáció tagjait is.
R.Z.

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Szombatonként: 8.00-12.00
Vasárnaponként: 9.30-11.30
Szent István Patika:
március 3-4., március 15.,
március 16. (8-tól 12-ig), március 17-18.
Városi Gyógyszertár:
február 24-25., március 10-11.
március 24-25.

HÁZIORVOSOK
ELÉRHETŐSÉGEI
Felnőtt háziorvosok:

dr. Karayné dr. Lóska Izabella
(30) 452 9674
dr. Jólesz József (20) 593 8628
Gyermekorvos:

dr. Horváth Anna (28) 500 025 (30) 6352 608
Iklad-Domony gyermekorvosa:
dr. Vass Anna (28) 500 035 (20) 588 6013
Szabadság alatt helyettesről minden
orvos maga gondoskodik.
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Körkép az Aszódi Hit Gyülekezete Szeretetszolgálatánál!

Adományok:

Mennyiség:

HITES AJÁNDÉKOK

Kenyér és pékáru

15.500

Értéke:
kg

3 495 000 Ft

Élelmiszer csomag 1.214

cs

2 055 000 Ft

Cserpes
Sajttermékek

7.392

db

3 611 000 Ft

Gulyás

870

Ruha

22.303

kg

32 641 000 Ft

Cipő

3.134

pár

1 567 000 Ft

Táska

84

db

240 000 Ft

Paplan, párna,
takaró

25

db

23 000 Ft

Bútorok

167

db

1 332 000 Ft

Tisztítószerek

123

db

482 000 Ft

Egyéb háztartási
eszközök

3.563

db

568 000 Ft

Aszódon kívül Turán, Domonyban és Bagon is vannak rendszeresen sátras ruha, cipő, meleg étel, és
élelmiszercsomag osztások. Az így kiosztott adományok értéke 2017-ben 6.487.000,- Ft volt.

Cipős-doboz
ajándékcsomag

1.111

db

1 667 000 Ft

Játékok

7

Mikulás csomag

2017-ben kiosztott adományok
településenként:

A HISZ a Hit Gyülekezetének a szeretetszolgálata, amely mélyszegénységben élők
segítésével, tűzifával, ingyenes jogi segítségnyújtással, gyermekétkeztetéssel, étel
és ruha osztással, és számtalan kézzelfogható módon támogatja a szükségben lévőket. A Hit Gyülekezete Aszódi csoportja örömmel, és elkötelezetten segíti Aszódon
és kistérségében nehéz helyzetben lévőket. Ez a szeretet a pásztoruk együttérző,
és erőteljes szolgálatából fakad, olyan meglátást biztosítva a közösség tagjainak,
amely empatikus elmélkedés helyett tettekre ösztönöz. Nagyszerű példa erre, az
Aszódi HISZ vezetőjének és csapatának hűsége, akik immár tizedik éve folytatják
karitatív tevékenységüket család és munka mellett. Az Aszódi Önkormányzat által
biztosított raktárnál, az Aszód, Hatvani út 1. cím alatt, hetente kétszer is, kedden:
8.30-10.30 között, és csütörtökön 13.00-15.00 óráig, kenyérrel, ruhával, cipővel, és
egyéb adományokkal várják a rászorultakat. Az Önkormányzat mellett kölcsönösen jó a kapcsolat az Aszódi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal is, hiszen
közös céljaik valósulnak meg közvetítői és szervezői munkájuknak köszönhetően.

Aszód:

4 623 000 Ft

Tura:

1 103 000 Ft

Domony:

761 000 Ft

Összesen:

6 487 000 Ft

Az országos karácsonyi „cipős-doboz” akcióhoz
csatlakozva 10 éve működik együtt a HISZ az Aszódi Kistérségi Gondozási Központtal. Idén a Gondozási Központ javaslata alapján 191 ajándékcsomaggal ajándékozta meg a HISZ az Aszódi, Turai, és
Domonyi gyermekeket, átvállalva az osztás munkáját is. A szeretetszolgálat, az előző évekkel együtt
összesen 1111 db dobozzal járult hozzá a Kistérségben élő gyermekek karácsonyi öröméhez.
Kiosztott „cipős-doboz” ajándékcsomagok

A HISZ munkáját eleinte kizárólagosan a Gyülekezetbe járók támogatták, mára viszont, látva
annak jótékony hatását, egyre többen támogatják a város és kistérségének lakosai közül is, viszont pénzbeli juttatást továbbra is csak a közösségbe járó magánszemélyek adnak erre a célra.
A gyülekezeti élet költségei, a folyamatban lévő
építkezések terhei mellett, az Aszódi Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata 2008 óta összesen
48.470.000.- forint értékű adománnyal segítette
a környezetében élő nehéz helyzetben lévő családokat. Az Aszódi „HISZ” egy virágzó, segítőkész
közösség, amelyet érdemes támogatni.
Évenkénti forgalom alakulása:
Kiosztott adományok értéke:

Év:

db

Év

2008

44

2008

780 410 Ft

2009

76

2009

4 097 329 Ft

2010

69

2010

5 047 146 Ft

2011

78

2011

5 489 450 Ft

2012

100

2013

124

2012

5 330 824 Ft

2014

120

2013

4 484 759 Ft

2015

137

2014

3 436 616 Ft

2016

172

2015

6 476 692 Ft

2017

191

2016

6 840 075 Ft

Összesen:

1111

2017

6 486 845 Ft

Kiosztott adományok értéke:

adag

330 000 Ft

doboz

70 000 Ft

100

db

100 000 Ft

Iskolaszer

3

cs

30 000 Ft

Tűzifa, házi
segítségnyújtás

12

alk

259 000 Ft

A fenti adatok fényében a gyülekezet társadalmi
hasznossága megkérdőjelezhetetlen, illetve egyházi státuszának hitelességét jól mutatja. További
információk forrásaként az Aszódi Hit Gyülekezete facebook oldalát, vagy a vasárnaponként délelőtt 10 órától, Aszódon, a Petőﬁ utca 5 szám alatt
tartott istentiszteleteket lehet megjelölni, ahová
szeretettel vár a gyülekezet minden érdeklődőt.
A HISZ és a Hit Gyülekezete ezúton szeretné
megköszönni az Aszódi Önkormányzat, és Sztán
István polgármester úr támogatását, mellyel lehetővé tette, hogy a Szeretetszolgálat immár 10
éve a kistérségben is végezhesse tevékenységét! Valamint szeretné megköszönni az Aszódi
Kistérségi Gondozási Központ és Varga Jánosné
támogatását és együttműködését, akiknek segítségével az adományok valóban azokhoz az
emberekhez kerülnek, akiknek szükségük van rá!
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Az önállósodás felé igyekszik az aszódi református gyülekezet

LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÁS

ELSŐ LÉPÉSKÉNT
INGATLANT VÁSÁROLTAK
A történelmi egyházak felekezetei közül eddig egyedül a reformátusoknak nem volt
Aszódon olyan ingatlanuk, amely az alkalmaiknak helyet biztosítana. Hosszú évek
óta a Művelődés Háza kamaratermében tartják istentiszteleteiket. A helyzet rövidesen változhat, ugyanis a gyülekezetnek sikerült egy családi házat vásárolnia.

A 2011-es népszámlálás adatai szerint Aszódon
300-nál is többen vallották magukat református felekezetűnek, ám ezt korántsem azt jelenti,
hogy ennyien gyakorolják is a vallásukat. Pontosabb adatot nyújt az egyházfenntartói járulék
beﬁzetőinek listája, amely szerint 68-an élhetnek a tagság nyújtotta lehetőségekkel, például
a presbitérium megválasztásának jogával.
Az aszódi református gyülekezet jogilag még
nem önálló, a hévízgyörki református gyülekezethez tartozik, a közösség utóbbi időben történt megerősödése azonban eredményezheti
az önállóság elnyerését.
Nagyon sok imádság van mögöttünk és az a
szándék vezérel bennünket, hogy mi semmit nem
akarunk Isten nélkül tenni- mondta lapunknak
Barthos Gergely református lelkész, aki 2008-ban
került beiktatásra Hévízgyörkön, és vette át a lelkipásztori feladatokat. – Öröm megélni, hogy kialakult itt egy nagyon aktív közösségi mag, hogy
számos alkalommal – bibliaóra, házaskör, iﬁfoglalkozás stb. – tudunk találkozni, hogy van utánpótlása a gyülekezetnek, hogy gyermek istentiszteleteket tudunk tartani, hogy 21 hittanos csoportunk
van. Mindezt Isten kegyelmének köszönhetjük, és
hisszük, hogy van szándéka velünk.
Egy gyülekezet önállósodása történhet úgy, hogy
azt egy ingatlan – például templom- felépítése segíti, de megtörténhet úgy is, hogy egy helyben
lakó lelkipásztor fogja össze a közösséget, és ezt
követheti a közös hely, a templom megépítése.
Nem lehet nem észre venni Isten csodálatos
segítségét a mi gyülekezetünk megerősödése
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esetében – vélekedett a lelkipásztor. – Jómagam
nagyon sokszor imádkoztam azért, hogy Isten vezéreljen elénk egy olyan segítőt, aki részt vehet a
további munkában. Úgy tűnik, ezt most Rápolty
Dávid 6. éves teológus hallgató személyében megtaláltuk. Ő és szintén lelkipásztor felesége a napokban költözött Aszódra, és abban az ingatlanban
lakik majd, amit most vásárolt gyülekezetünk.
Az aszódi reformátusok két évvel ezelőtt kezdtek célzott adománygyűjtésbe. Az azóta összegyűlt 3 millió Ft éppen elegendő volt az előleg
kiﬁzetésére, a vételár fennmaradó összegét a Magyarországi Református Egyház egyenlíti ki. Az új
épületben a reformátusok már megtartották az
első bibliaórát is, de az istentiszteleteket továbbra
is a Művelődés Háza kamaratermében tartják.
Gyülekezetünk az első lépést megtette, de
még nagyon hosszú út áll előttünk – foglalta
össze a tennivalókat a lelkész. – Elsőként annak
kell kiderülnie, hogy a közösség képes-e fenntartani az ingatlant, majd annak, hogy elő tudja- e
teremteni a beosztott lelkész megtartásához
szükséges összeget. Fontos, hogy a gyülekezet
részéről igény mutatkozzon egy templom felépítésére. Azzal mindenki tisztában van, hogy
önerőből egyetlen gyülekezet sem képes megﬁnanszírozni egy ekkora építkezést, ám annak
generálása mindenképpen fontos feladata. Mi
azon leszünk, azért imádkozunk, hogy az aszódi
református gyülekezetnek is legyen saját temploma. Ehhez kérjük Isten áldását és segítségét.
Kép és szöveg: R.Z.

Tekintettel, hogy az illetékességi területünkön az influenza-szerű megbetegedések száma átlépte a járványküszöböt, a hatvani Albert Schweitzer
Kórház- Rendelőintézet saját hatáskörben eljárva LÁTOGATÁSI TILALMAT
rendel el 2018. február 07-től (szerda)
visszavonásig, valamennyi fekvőbeteg ellátó osztály tekintetében.

A látogatási tilalom elrendeléséről értesítettük a Heves Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztályát is.
A tilalom ideje alatt a kórház főépületének aulájába – a látogatási időhöz igazodva – recepció kerül kihelyezésre, ahol a
hozzátartozók számára lehetőséget biztosítunk a betegek részére hozott csomagok
átadására, melyet kollégáink személyesen
adnak át a betegek számára.
A tilalom feloldásáról a kórház információs csatornáin keresztül haladéktalanul
tájékoztatjuk a lakosságot.
Megértésüket megköszönve,
dr. Stankovics Éva, főigazgató

FOLYTATÓDIK A
„BIKE SAVE” PROGRAM
Magyarországon több mint 10.000
kerékpárt lopnak el évente. Mivel
nincsenek nyilvántartásba véve, így
nagy részük akkor sem kerül vissza a
tulajdonoshoz, ha megtalálja a rendőrség vagy egy becsületes megtaláló.

Ahhoz, hogy ne járjunk így, vagy könnyebb
legyen a tulajdonosok felkutatása, lehetőség van a kerékpárok regisztrálására.
Az adatbázis banki biztonsági szintű védelemmel tárolja az ott regisztrált kerékpárok
és tulajdonosok adatait, az 1992 óta működő
közbiztonsági Alapítvány pedig garantálja,
hogy az adatokat reklámcélra nem adják ki.
2018-ban újra várja a rendőrség Gödöllőről és térségéből a kerékpártulajdonosokat
INGYENES regisztrációra.
A nyilvántartásba vétel helyszíne: Gödöllői
Rendőrkapitányság aulája. Időpontja: minden
hónap utolsó péntekén 10-12 óra. Előadó:
Koczka Diána c.r.fhdgy (06 28 524 600/7241)
A regisztrációhoz feltétlenül hozza magával a regisztrálandó kerékpárt is!
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Közbiztonság

MEGVAN
A SZARKA

Cím:
Aszód,
Kossuth Lajos u. 34.

0%
ÁFA
Maximális hozzáértés zéró ÁFA
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Nyitva tartás:
hétfő, szerda, péntek:
8.00–17.00
kedd, csütörtök:
8.00–17.30
szombat:
8.00-12.00

LÁTÁSVIZSGÁLAT
a hét minden napján,
akár szombaton is.
Bejelentkezés:
(+36) 28 402 121

Az aszódi rendőrök azonosították és
elfogták azt a férfit, aki az elmúlt két
hét során három galgahévizi portáról is lopott különböző értékeket. A
Gödöllői Rendőrkapitányság Aszódi
Rendőrőrsén indult eljárás egy galgahévizi férfi ellen lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

A nyomozás adatai szerint a 32 éves férﬁ
2018. január 21. és 2018. február 1. között eltelt időben három, Galgahévizen lévő ingatlan udvarára illetve melléképületébe ment
be, ahonnan gyermekjátékokat, kerti szerszámokat és háztartási eszközöket lopott el.
Az aszódi rendőrök adatgyűjtést követően
azonosították a bűncselekmények feltételezett elkövetőjét, akit Galgahévízen fogtak
el. Az eltulajdonított tárgyak egy részét a
rendőrök megtalálták és lefoglalták, majd
tulajdonosaik részére visszaadták.
A férﬁt előállítását követően gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, vele szemben a további eljárást a Gödöllői Rendőrkapitányság Aszódi Rendőrőrse folytatja le.
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Jótékonyság

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
AZ ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT
Sokévnyi „szünet” után, idén február 3-án került megrendezésre az Aszódi Napsugár Óvoda és Szivárvány Tagóvoda szülői munkaközössége együttműködéséből az
a jótékonysági bál, amelynek fővédnöke Sztán István, Aszód Város Polgármestere
volt. A helyszínt a Csengey Gusztáv Általános Iskola biztosította, a berendezés a
Városüzemeltetés munkatársainak, a látványos, szép dekoráció a szülők, nevelők
közös munkálkodásának volt köszönhető. A jó hangulatú estén – amelyen a Party
Dance Band adta a talpalávalót, – közel 160 fő vett részt.

Köszönjük a szülői támogatásokat, külön
köszönet a szervezési feladatokért Szabóné
Tóth Erzsébet, Leitliné Csabai Enikő, Szabó
Tímea, Demeter-Bankó Nikolett, Tóth-Deme
Gabriella, Szkurla Nikolett, Imréné Kun Beáta, Zsemberovszky Veronika, Szernecz Zoltánné szülőknek, továbbá mindenkinek, aki
bármilyen módon hozzájárult a rendezvény
sikeréhez.
Az óvoda alapítványának vagyonát gyarapító
665 ezer Ft bevételből a Napsugár Óvoda udvarának és a Szivárvány Tagóvoda tornaszoba
eszközeinek fejlesztése valósulhat meg, amelyhez az alábbi támogatók adományait ezúton is
hálásan köszönjük:

2018. február

Sztán István Polgármester, dr. Bóta Julianna
Jegyző, Koncz István, Rizsák Krisztián, Urbán
László Képviselők, Holding-Bau Kft.,Szikora
János, Rőfös Méteráru és Lakástextil, Nagy
László, Csipkebogyó Bio és Natúr Bolt, Kerék Hús Kft., Kiskosár Élelmiszerbolt, Korona
Cukrászda, Forrás Diszkont, Deák Pékség,
Ízvarázs Zöldség- és Vegyeskereskedés, Rob
Joe Diszkont, Bata- Loyal Pincészet, Két Barát Pálinka, Mónika Kézműves Tortái, Coﬀee
Eliott, COOP, 7 Gombóc Fagylaltozó, Riva-Lux
Háztartási és Illatszer, Müller Anikó – kozmetikus, Nelly Hair, Mezőﬁ Lilla – szempilla hoszszabbítás, dúsítás, Kossuth Nikoletta – mester kozmetikus és sminkes, Szoleo Szolárium,

ASZÓDI TÜKÖR

Zádeczki Viktória – gyógypedikűr, manikűr,
Gerhát Petra make-up lab, Szépségkuckó, Victory Nails, László Krisztina – Nuance Beauty Line, Szabolcsi Orsolya: kéz-láb ápolás,
masszázs, SANTIMED Clinique, Kassa Team
Test és Erő Műhely, BENU Gyógyszertár, Optika Hatalyák, SMART Diagnosztika, Arany
Massage & Spa, Aszódi Virágbolt/Erzsike,
Lakótelepi Virágbolt, Lisa Lisa Pekingi Áruház, Csilla Ékszerbolt, Bizarr Butik, Borkesz
Divat, CAR-STAR Kft./ Műszaki Bolt, ROB-CAR
autósbolt, Golden-Glob Trans Kft., Metál 93’
Bt., Naréla Bt., Aszódi Lakótelepi Festékbolt,
Vörpi Kereskedőház, STILIANOS Babauszoda,
Pozitív Elektromos Bolt Aszód, Marton Tamás
Villamossági Üzlet, Íródeák Software Stúdió
Bt., Papír Írószer Ajándék Bolt Aszód, Mega
Print Számítástechnika, Kreatív Ajándékvarázs: Remenár Kovács Krisztina, HA-BI KER
BT. Pénzügyi és Biztosítási Tanácsadás, Leitli
Ügyvédi Iroda, TUTTI Fotó, Turai Maros Épker
Kft., Barna Margaréta kozmetikus, Széplaki
Annamária, Rácz Gábor

Nyíryné Gazdik Andrea
intézményvezető
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Au pair élmények Alaszkából

RITA ITTHON SZERETNÉ
KAMATOZTATNI TUDÁSÁT
Nem túlzás állítani, szinte a világ minden táján találhatók magyarok. Akad közülük, aki hosszú távra tervez, akad, aki az itthoni egzisztenciáját szeretné
jobban fizető országban megalapozni, másokat a kíváncsiság visz messzi földre. Az aszódi Miklós Rita Észak-Amerikát szemelte ki úticélként, ám nem az
ismertebb államok egyikét választotta, hanem Alaszkát. Vele beszélgettünk az
internet segítségével.

Rita, mikor kezdtél foglalkozni a gondolattal,
hogy külföldön próbálsz szerencsét?
A kezdetek 2012-re nyúlnak vissza, ekkor találtam meg az interneten az AuPair Hungary
oldalát, ahol au pairt kerestek szinte a világ
minden tájára, többek között Amerikába is.
Akkoriban másodéves szociálpedagógus hallgató voltam az egri főiskolán, de a lehetőség
nagyon csábított. Akár arra is hajlottam volna, hogy halasztok egy-két évet. Felvettem a
kapcsolatot a budapesti irodával és kisvártatva behívtak egy angol nyelven folytatandó
interjúra. A beszélgetés során kiderült hogy
a feltételek közül – középfokú szintű angoltudás, bizonyos óraszámú gyermekfelügyeleti
tapasztalat, valamint jogosítvány minimum
féléves vezetői gyakorlattal – nekem a jogosítvány hiányzik. 2013. telén megszereztem a

25

éves a
KORONA CUKRÁSZDA!
Ebből az alkalomból
meglepetéssel készülünk
Vásárlóink részére.
Várjuk Önöket
a február 24-25-ei hétvégén
Cukrászdánkban.

hőn áhított vezetői engedélyt . Ezzel egy lépéssel közelebb jutottam a célomhoz, hogy
kipróbáljam magam külföldön. Viszont több
csoporttársam is unszolt, hogy fejezzem be a
tanulmányokat és diplomázzak le, mert úgy
könnyebb dolgom lesz a továbbiakban. 2014ben megszereztem az oklevelet, és gyermekekkel kezdtem foglalkozni. A szándékomról
nem tettem le, végül 2016-ban úgy döntöttem: au pair leszek Amerikában.
Mit jelent pontosan ez a foglalkozás?
Maga az “au pair” szó gyermekfelügyelőt
jelent. A munkaköre nem azonos a babysitterével illetve a nanny-ével. Az au pair a családhoz tartozik, velük él. Nem csak dolgozik,
hanem tanul is: az adott országban pontosan
meghatározzák, mennyi kreditet kell szerez-

nie egy esztendőn belül a számára kijelölt
egyetemen.
Ismét elmentem az interjúra. A beszélgetést
követően egy angol nyelvű videót kellett készítenem, hogy az au pairt kereső amerikai családok ennek segítségével megismerhessenek: ki
vagyok, hol élek, mi a végzettségem, van-e vezetési tapasztalatom, mit szeretek csinalni szabadidőmben stb . Több helyről kerestek: Alaszkából, Virginia állam több városából is, valamint
Massachusetts-ből. Minden egyes családdal
felvettem a kapcsolatot és beszélgettem velük.
Végül az első megérzésmre hagyatkoztam, és
mivel az alaszkai család tűnt számomra a legtökéletesebbnek és a legkedvesebbnek, nekik
mondtam igent. A választott csaladomban 4
gyermek van, 2 ﬁú és 2 lány.
Mikor került sor a nagy utazásra?
Miután megtörtént az egymásra találás, rengeteg hivatalos papír, személyiségi teszt kitöltése és vizsga következett, ezt követően igényelhettem meg az amerikai nagykövetségen
a vízumot. Mindez a procedúra körülbelül fél
évet vett igénybe. 2017. április 10-én indultam
New York, majd Alaszka fele. New Yorkban egy
4 napos kötelező továbbképzésen kellett részt
vennem három másik lánnyal, amiről okleveles papírt is szereztünk. Ezt követően érkeztem Alaszkába.
Mesélj egy kicsit a családról!
A családom egy katonai család, vagyis a szülők
hivatásos katonák, így először egy katonai bázison éltem. Ezt egy kisebb fajta városként kell
elképzelni. A nyári időszakban máshová költöztünk, amelynek a legnagyobb pozitívuma,
hogy az iskola jóval közelebb van, így a napi
egy órás autózás öt percre rövidült, amihez
még egy 10 perces séta is adódik.

2018. február

Portré

ASZÓDI TÜKÖR

Az itt töltött időszak alatt rálátást nyertem,
mennyire másképpen működnek az itteni
családok, és az oktatás is eltérő a nálunk megszokottól. A szülők már korán elkezdik önállóságra és függetlenségre nevelni a gyerekeket,
akikre az oktatás sem rak akkora terhet, mint
amit itthon tapasztalunk. Az iskolába való beszoktatás ugyanakkor már hat éves kor alatt
megkezdődik, és ezalatt a gyerekek megtanulnak számolni, betűket formálni és a számítógépet kezelni.
A host gyermekeim életkora 6, 8, 11 és 13.
Most már azt mondhatom, hogy sikerült öszszhangba hozni a mindennapos tevékenysegeket. A két leányzó akrobatikus tornára jár,
ami heti 3-szor 4 órát tesz ki. A nagyobbik ﬁú a
zenélés mellett úszással is foglalkozik. A kisﬁú
most kezdte el a sízést tanulni.
Hogyan telik egy napod?
A napom fél hétkor kezdődik. Felkelés után
először a „hot lunch”-ot készítem el a két
kisebb gyermeknek, ami általában csirkefalatokat, mogyorókrémes, lekváros, sajtos
szendvicset, üdítót, gyümölcsöt és kekszet
jelent. A gyerekek fél nyolckor kelnek. Reggelizés után fogmosás, öltzködés következik,
aztán elviszem őket iskolába, ami 9 órakor
kezdődik. Ezt követően hazamegyek és rendet rakok a gyerekek után. Ha kell, ruhát
mosok, hajtogatok, aztán magam is elkezdek
tanulni. Háromkor értük megyek az iskolába,
és elviszem őket a foglalkozásokra. Minden
napra jut valami, Amerikában nemigen találni olyan gyereket, aki iskola után ne venne
részt valamilyen foglalkozáson. Gyakran a
helyszínen várom meg őket, máskor hazamegyek, majd újra vissza értük. Sokszor csak
este fél kilenc után térünk haza, ezt követően
mondhatom el, hogy véget ért számomra a
munkanap. Természetesen előfordul, hogy
korábban, már fél hat környékén végzek,
ilyenkor elmegyünk a barátaimmal egy kicsit
kikapcsolódni.
A hétvége az Neked is hétvégét jelent?
A tényleges szabadnap szombaton és vasárnap
van. Ilyenkor mindig valamilyen programot szervezünk, ha csak nincsen au pair meetingünk,
vagyis megbeszélésünk a helyi koordinátorunkkal. Alaszkában körülbelül 30-an vagyunk au
pairek, ebből 15-en itt Anchorange-ban. Érdekességként szeretném említeni, hogy a hét nem
a hétfővel, hanem a vasárnappal kezdődik. Természetesen nemcsak ebben térnek el az amerikai mindennapok, szokások a miénktől. Náluk
például a vacsora a főétkezés, délben szinte csak
gyorsételt esznek valahol. Persze más az ízvilág
is, de a brassói aprópecsenyém és a paprikás csirkém ízlett a családnak.
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Említetted, hogy tanulnod kellett, illetve
megfelelned bizonyos követelményeknek.
Kaliforniában vegeztem el az előirt kreditszámú tanulmányaimat: a történelem, földrajz
tantárgyak mellett a szociális szféra egyes
ágazatairól hallgattam előadásokat. A képzés
augusztustól decemberig tartott. A tanulás
mellett önkéntes munkát is előírtak, melyeket
San Diegoban és Alaszkában teljesítettem.
Előbbi helyszínen az óceán parti élővilág segítése volt a feladatom, míg Alaszkában egy
akrobatikus felmérő versenyen kellett segédkeznem. Remek emberekkel találkozhattam és
ismerkedhettem meg.
Azt mondtad, elsősorban a család miatt választottad Alaszkát. Milyen benyomásokat
szereztél?
Amikor Alaszkát valasztottam, tudtam, hogy
nagy kihívás előtt állok, mert teljesen más
világ. Nyugodt, békés, de mégis zord és veszélyes, legutóbb földrengés volt, amit mi is
éreztünk. Mindazonáltal közkedvelt turisztikai központ, amely rengeteg lehetőséget kínál
a szabadidejüket aktívan eltölteni kívánóknak:
remek túraútvonalak vannak, van mód síelésre, kajakozásra, horgászatra, hajókázásra. Az
ember itt szinte újjászületik. Velem is ez történt, és nagyon boldog vagyok, hogy nem egy
közép-amerikai államot választottam. Ugyanakkor nehézségek is vannak. Az időjárást, illetve az évszakokat nagyon nehéz megszokni.
Van egy viszonylag rövid nyár, amikor a nap
hajnali fél kettőkor megy le, öt körül pedig
újra kel. Az elején emiatt nehéz volt időben
elaludnom. A tél viszont rendkívül hosszú. hideg és jeges. Az októbertől április végéig tartó
időszakban keveset süt a nap, ezért az itt élők
D vitaminhiánnyal küzdenek, amit lehetetlen
vitaminokkal pótolni. Emiatt az ember hamar

elfárad, álmos és kimerült. Alaszkában sok
a közlekedési baleset, amelyek legtöbbször
nem csupán a jeges utak, hanem az előbb említett okok miatt következnek be. Összefoglalva: rengeteg kihívással kell szamolni annak az
embernek, aki itt tervezi tovább az elkövetkezendő éveit, ugyanakkor felejthetetlen élményeket szerezhet. Én mindenesetre a szívem
egy darabját hagyom itt.
Rövidesen – április elején – hazatérsz. Hogyan képzeled a következő éveidet?
Egy évre terveztem kijönni Amerikába, úgy
írtam alá a szerződést is. Fontolgattam, hogy
esetleg még egy évet maradnék, de a fogadó család minden évben más lánynak kíván
esélyt adni, újabb családhoz pedig nem szeretnék menni. Az au pairség egyébként is
korhoz kötött Amerikában, 26 éves korig lehet
ezt vállalni, én pedig lassan kicsúszok ebből a
keretből. Otthonra vannak terveim, szeretnék
tovább tanulni, és természetesen gyerekekkel
foglalkozni.
Ha össze kellene foglalnod az egy év hozadékát, mit mondanál?
Ez az út nem csupán egy kaland volt, hanem
személyiségfejlődés, az adott kihívásoknak
való megfelelés, önálló döntések sorozata,
amelyekre idehaza valószínűleg nem lett volna ennyi lehetőségem. Rengeteget fejlődtem,
nem csak lelkiekben, hanem tudás terén is,
amit remélem, hogy tudok majd kamatoztatni
a későbbiekben. Nemcsak a sorsnak vagyok
hálás ezért az egy esztendőért, hanem a családomnak is, amelynek tagjai lelkileg támogattak
és ott voltak velem a legnehezebb pillanatokban is. Köszönöm nekik!
R.Z.
Képek: Miklós Rita
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Szőnyegporolótól az országos bajnoki címig

STREET WORKOUT
Több, mint 2 millió 450 ezer megtekintés a Youtube-on, 16 ezer követő a Facebook-on, 15 ezer pedig az Instragramon. Aki használja a közösségi médiát, az tisztában van vele, hogy magas számokról van szó. Ezekkel az adatokkal Kiss Bence,
az evangélikus gimnázium végzős diákja büszkélkedhet. No meg azzal, hogy 17
évesen a street workout sportágban országos bajnok lett. A legnagyobb vágya, hogy
kikerüljön választott sportágának világbajnokságára, és ott minél előkelőbb helyezést érjen el.

Elsőként beszéljünk egy kicsit a street workout-ról, vagyis az utcai edzésről, mert gyanítom, sokan nem tudják, pontosan miről van
szó…
A sportág Amerikából származik, mégpedig a
gettókból, ahol az ott élők a saját testsúlyukat
használva kezdték erősíteni a testüket. Leginkább a szertornához lehetne hasonlítani, ám itt
az edzések a szabadban, az utcákon vagy parkokban elhelyezett sportszerekkel, vagy azokat
helyettesítő eszközökkel – például közönséges
szőnyegporolóval – történnek. Természetesen
ma már a világ számos pontján űzik ezt a sportágat, és évente világbajnokságot is rendeznek.
Magyarországon 2009-ben kezdett el terjedni,
jómagam pedig 2015-ben láttam először ilyen
edzést.
Miért kezdtél Te magad is erősíteni?
Ekkoriban én még az Aszód FC csapatában fociztam. Állítólag ügyes és gyors voltam, de a ﬁzikumom gyenge volt, könnyen el tudtak nyomni a
pályán. Egyszer az utcán hazafelé láttam, hogy
néhány ismerősöm különféle gyakorlatokkal
edzi magát egy szőnyegporoló segítségével. Elkezdtem kutakodni az interneten, és ott találtam
egy videót, amelynek készítője bemutatta, hogy
egy esztendő alatt hogyan tudta átformálni a
testét különféle gyakorlatokkal. Azt gondoltam, ez nekem is jó lehetőség, hogy a ﬁzikumomat erősítsem. Jómagam is szőnyegporolón
kezdtem, de szerencsére néhány héttel később
Aszódon is létesült street workout pálya, és ez
nagyszerű lehetőséget teremtett a fejlődéshez.

Hamar kialakult egy kis közösség, amelynek tagjai segítették, segítik egymást. Bizony, az elején
azt éreztük, nagyon gyengék vagyunk, de szerencsére ez egy idő után megváltozott, és újabb
és újabb lendületet adott. Közben folyamatosan
ﬁgyeltük az interneten e témában található videókat, és az ott látott gyakorlatok segítségével
alakítottuk át a testünket.
Ma már Rólad is van fenn videó, amit már eddig is rengetegen néztek meg. Miért tetted fel?
Azért mert azt gondolom, hogy ahogy engem is
segítettek a beszámolók, úgy az enyém is hasznára lehet másoknak. Mindenképpen motivációs anyagnak szántam, hogy mások is lássák,
rendszeres munkával hová lehet eljutni. A saját
fejlődésemet folyamatosan dokumentáltam, és
ezeket összevágva készítettem egy közel hat
perces anyagot. A közösségi médiának köszönhetően a világ minden tájára eljut, nagyon sok
helyről érkezett, illetve érkezik a mai napig is
visszajelzés e-mailek, kommentek formájában.
Az adataidat bármelyik magyar videovlogger elfogadná, hiszen a sok kattintás pénzt
jelent…
Ez valóban így van, ám engem az nem motivál,
hogy ebből pénzt keressek. A válaszok, a bíztatások, a tanácsok sokkal többet érnek számomra.
Édesanyád annak idején kiváló szertornász
volt. Sosem bíztatott, hogy próbálkozz Te is
azzal?
Kiskoromban elvitt néhány versenyre, de en-

gem azok akkor nem érintettek meg, ő pedig
nem erőltette. Aztán jött a labdarúgás, amit
már abbahagytam, minden erőmet a street
workout-ra koncentrálom. Az elején említettem, a sportág hasonlít a szertornára. A pontosítás kedvéért mondom, több ágról beszélhetünk: az egyik a testformálásra koncentrál,
és inkább a statikus gyakorlatok jellemzik, azt
nézik, az alapgyakorlatokból ki tud többet végrehajtani. Az úgynevezett freestyle ág pedig a
dinamikus, akrobatikus elemeket keveri a sta-

tikus mozgással. A több perces gyakorlatokat
mindenki maga állítja össze a saját fantáziája
alapján, és a versenyeken a bírók a gyakorlatsor
végrehajtását értékelik.
Ki rendez ma Magyarországon ilyen versenyeket, és mennyien indulnak rajta általában?
Egy magyar sportszergyártó cég, a Hard Body
Hang, amely kimondottan ehhez a sportághoz
gyárt eszközöket városok, sportklubok, illetve
egyéni felhasználók számára. A cég szerződésben áll a világversenyeket lebonyolító WSWCF
szervezettel is. Érdekesség, hogy a világbajnokságot minden év júliusában Moszkvában
rendezik, ugyanis az orosz versenyzők a sportág egyik legeredményesebb szereplői. Nálunk
a versenyeken kategóriánként általában 25-en
indulnak. Az indulók kiválasztása úgy történik,
hogy a jelentkezőknek egy promóciós videót
kell beküldeni, és a szervezők ezeket megnézve választják ki, kik vehetnek részt rajta. Magán
a versenyen pedig minden induló kap egy két
perces zenét, és ott a helyszínen kell rá gyakorlatsort kitalálni. Akik az első körből továbbjutnak, ismét kapnak egy zenét, amire újabb
egybefűzött elemsort építeni, és ez így megy
egészen a döntőig.
Csak férﬁak űzik a sportágat?
Dehogy, a nőknek ugyanúgy rendeznek versenyeket, sőt világbajnokságot is.
17 évesen már országos bajnoknak mondhatod magad…
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Ezt természetesen nagyon nagy sikerként
könyveltem el. 2017-ben négyszer indultam,
a bajnoki címet a legutolsó versenyemen sikerült megszereznem, aminek nemcsak azért
örültem, mert megtiszteltetést jelent, hanem
azért is, mert a fődíj egy mobil street workout
park volt, ami egyrészt nagyon megkönnyíti a
további felkészülésemet, másrészt a segítségével bárhol lehet bemutatókat tartani, ugyanis

az egész belefér egy nagyobb autó csomagtartójába.
Rövidesen érettségizel. Hogyan tovább utána, mennyire fog az életedben szerepet játszani ez a sportág?
Talán nem meglepő, de én az elkövetkezendő esztendőkben is ezzel szeretnék foglalkozni, és ebben
a szüleim is maximálisan támogatnak. A sportág

Labdarúgás – Szezonkezdet előtt

KÉSZEN ÁLLUNK A TAVASZI FOLYTATÁSRA
2017 decemberében az Aszód FC elnöksége a biztos bent maradás érdekében az
edzőváltás mellett döntött. Ubrankovics Zoltán vezetőedző munkáját megköszönve
a felnőtt csapat vezetését a korábbi sokszoros futsal válogatott labdarúgóra, Baranyai Pálra bízta.

A csapat január 11-én kezdte el a tavaszi felkészülést. A téli csapadékos időjárás miatt az
aszódi füves pálya edzésre használhatatlan, saját műfüves pálya hiányában kénytelenek voltunk albérletbe költözni. Kartalon és Gödöllőn
béreltünk műfüves pályát, illetve beneveztük a
csapatot a PMLSZ által szervezett téli műfüves
nagypályás bajnokságba. A B jelű csoportba
sorsoltak bennünket, ahol komoly játékerőt

képviselő csapatok ellen léptünk pályára, s
négy forduló után vezetjük a csoportot. Eredmények: Aszód FC – Verőce SE: 0-1; Fortuna SC
– Kismaros – Aszód FC: 1-2; Gödi SE – Aszód FC:
0-6; Aszód FC – Bercel KSK: 4-3. Az utolsó csoportmérkőzésre február 17.-én kerül sor, ellenfelünk Galgagyörk együttese lesz.
A téli szünetben távozott az Aszód FC-től
Csörgő Krisztián (Valkó KSK), Kvaka Bálint

ASZÓDI TÜKÖR

felfutóban van, és egy olyan mozgáskultúrát jelent,
amivel az ember folyamatosan erősítheti, illetve
fenntarthatja a ﬁzikumát, akár idősebb korában is.
Természetesen a terveim között az is szerepel, hogy
kijussak a világbajnokságra, és ott minél előkelőbb
helyen végezzek. Hosszú távon pedig oktatni kívánom a sportágat, idővel szakedző szeretnék lenni.
R. Z.

(GEAC), érkezett Gruber Bálint (UFC Gyömrő),
Kifor Bence (Gödöllő SK), Kakucs Norbert (Kistarcsa SC), Mészáros Norbert (FC Hatvan), Pecze
Péter (Boldog SE).
A tavaszi szezonkezdet tervezett időpontja
március 4. vasárnap, első mérkőzésünkre idegenben kerül sor majd, ellenfelünk Úri csapata
lesz. Természetesen az első forduló időpontja az
időjárás függvényében változhat, a tényleges
időpontról egyesületünk honlapján (aszodfc.
hu), illetve facebook oldalán (facebook.com/
aszodifutballclub) adunk majd hírt.
Nehéz tavaszi folytatás ígérkezik, hiszen a megyei II. osztály átszervezése, szűkítése miatt sok
kieső csapat várható, ezért minden együttes
erőn felül fog teljesíteni azért, hogy elkerülje
a kiesést. Kevesen, de sokat dogozunk azért,
hogy mi ne legyünk a kiesők között.
Várjuk szurkolóink biztatását, jöjjenek el minél
többen mérkőzéseinkre és buzdítsák csapatunkat.
Hajrá Aszód!
Kovács Tamás FC elnök
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Könnyű

Közepes

Januári sudoku rejtvényünk sorsolásán a Móni
Fotó 2000-2000 Ft értékű ajándékutalványát
Sandrea Lászlóné (Széchenyi u. 20.) és Király
Anikó (2182 Domony, Fő út 119/a) nyerte.
A kitöltött sukodu tábla valamelyikét 2018. feb-

ruár 10-ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk postacímére (2170 Aszód Szabadság
tér 9.) vagy az aszoditukor2013@gmail.com
e-mail címre.
Jó szórakozást kívánunk!

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2018
Január 21-én vasárnap a budapesti Szent István Bazilikában tartott ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét, amelynek Aszódon
is hagyománya van. Január 22-én hétfőn a katolikus templomban kezdődött a
testvéri találkozások sora, majd kedden a baptistáknál folytatódott.

ASZÓDON JÁRT
AZ ARANY 200
BUSZ
Február elején városunk két középiskolája elé gördült az Arany 200
busz, amely tavaly óta járja az országot. Az iskolai oktatást kiegészítő mozgótárlat – amelyet egy busz
utasterében rendeztek be – utazó
változata a Petőfi Irodalmi Múzeum
„Önarckép álarcokban” című reprezentatív kiállításának, amelyet
tavaly, a költő születésének 200. évfordulója alkalmából nyitottak meg.

Az autóbusz látogatását az iskoláknak pályázat segítségével kellett kérniük. Mivel
Aszódon mindkét gimnázium igényelte
ezt, előállt a látványában és tartalmában
is különleges jármű, amelynek belseje
versek, képek, különféle dokumentumok
és relikviamásolatok segítségével mutatja
be Arany János életművét, kapcsolatait,
feltárva az érdeklődők előtt a költészetének máig ható jelentőségét. Az installációk
és a manuális játékok, valamint a digitális
eszközök nagy sikert arattak a diákok körében, jelezve azt, hogy a megszokottól
eltérő oktatási módszerek az Y és Z generáció tagjait is képesek lekötni.
A busz megrendelése, illetve a kiállítás megtekintése az iskolák számára ingyenes volt.
Kép és szöveg: R.Z .

Szerdán az evangélikus gyülekezeti teremben az evangélikusok látták vendégül az
egyes felekezetek tagjait, majd másnap
ugyanitt a reformátusok. Pénteken Detre
János nyugalmazott esperes tartotta a közös alkalmat. Az imahét zárására Aszódon
az evangélikus templomban tartott istentiszteleten került sor, amelyen Fischl Vilmos
evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyhá-

zak Ökumenikus Tanácsának elnöke hirdetett igét. Az imahét központi témája idén a
rabszolgaság, az emberi méltóság és a raszszizmus volt, ezt járták körbe az érdeklődők,
akik az üldözött közel-keleti keresztényekért
is imádkoztak.
Kép és szöveg:
R. Z.
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