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HÚSVÉT 

 

 
Minden szentmisében, amikor a pap rá-

mutat Jézus testére, ezt mondja: Íme, hi-

tünk szent titka. Válaszul a hívő nép ajká-

ról elhangzik erre a kijelentésre: 

HALÁLODAT HIRDETJÜK, URUNK, 

ÉS HITTEL VALLJUK FELTÁMODÁ-

SODAT, AMIG EL NEM JÖSSZ. 

Húsvétra készülve ezekben a napokban, 

nagyhét napjaiban kell, hogy legyen időnk 

arra, hogy ezt az igazságot valóban a szí-

vünkben forgassuk. Szent Ágoston azt taní-

totta, hogy Húsvétot nem évfordulóként, 

hanem misztériumként igyekezzünk meg-

ünnepelni. Mire is gondolhatott az egyház-

atya? Arra, hogy misztériumként való ün-

neplés azt jelenti, hogy a hívő ember nem 

elégszik meg azzal, hogy egyszerűen fel-

idézzen egy múltbeli eseményt az évfor-

duló napján, amelyen történt, hanem úgy 

ünnepel, hogy részesévé váljon annak, amit 

ünnepel. 

A húsvéti szent háromnap szertartásai te-

hát nem csupán történelmi vagy erkölcsi je-

lentést, hanem misztikus jelentést is hor-

doznak. E szertartásokban történnie kell va-

laminek. Az ember nem lehet kívülálló 

vagy egyszerű hallgató vagy szemlélő, ha-

nem szereplőként, résztvevőként bele kell 

kapcsolódnia az eseményekbe. 

A húsvéti ünnepkörben Krisztus halálát 

hirdetjük, ami nem egy baleset volt, hanem 
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emberi oldaláról nézve egy kegyetlen ki-

végzés. Isten Fia azonban átváltoztatta ezt 

az eseményt a szeretet legnagyobb cseleke-

detévé. Erről így beszélt az Úr: „Azért sze-

ret az Atya, mert odaadom az életemet, 

hogy majd újra visszavegyem. Nem veszi el 

tőlem senki, magam adom oda, mert van rá 

hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatal-

mam, hogy visszavegyem.” (Jn 10,17-18). 

A földi életünkben ebben is követnünk 

kell a Mestert. Meg kell halnunk az önzé-

sünk számára. Nagy Szent Leó pápát írta: 

„Földből vétetett egész lényünk rendüljön 

meg halálra kínzott Megváltóján; repedje-

nek meg a hitetlen lelkek sziklái; és akiket 

elnyelt a lélek sírja, a halált hozó bűn, azok 

dobják le magukról ezt a súlyos terhet, és 

jöjjenek elő!”  

Legyenek ezek a szent napok mindnyá-

junk számára az önzés sírjából való feltá-

madás napjai, hogy bűneinktől megszaba-

dulva dicsőíthessük Megváltónkat, és sze-

rethessük egymást. 

Ezzel a felszólítással kívánok mindenki-

nek áldott és kegyelmekben eredményes 

húsvéti ünnepeket! 

 

István atya 
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Tudósítás  
az új Aszódi Egyháztanács első üléséről 

 

2020 április havi Egyházközségi Hír-

adónkban „Cikluszáró egyháztanácsi szám-

vetés” címmel elköszönt a több, mint két 

évtizeden keresztül szinte változatlan ösz-

szetételben működő – az elmúlt év végén a 

COVID-19 világjárvány áldozataként el-

hunyt – Tolmácsi Miklós elnökünk vezé-

relte egyháztanács. Volt elnökünk érdemei 

az aszódi egyházközség jelenkori történeté-

ben elévülhetetlenek, s munkájának tovább-

vitele lehet az új egyháztanács vezetőjének 

és tagjainak legfontosabb feladata. 

2020 márciusától az új egyháztanács 

megalakítását a világjárvány megnehezí-

tette. Ennek ellenére Dr. Gyurkovics István 

Atya vezetésével – a járvánnyal együttjáró 

intézkedések betartása mellett – 2020 vé-

gére sikerült a jelölési és választási eljárást 

lebonyolítani, s a decemberi számunkból 

híveink értesülhettek a nyugállományba vo-

nult Dr. Beer Miklós helyébe lépő Marton 

Zsolt püspökünk által jóváhagyott 19 tagú 

egyháztanács tagjainak nevéről. Ez alka-

lommal – jobb megismerésük céljából – 

mindannyian röviden be is mutatkozunk. 

Mi képviselők egyhangúlag Majoros 

Györgyöt választottuk elnökünkké. Kérjük 

mindannyian a Jóisten áldását munkájának 

végzéséhez! 

Az új egyháztanács tagjai 2021. február 

12-én – a pandémia miatt sajnálatos módon 

„zártkörűen megtartott szentmise” kereté-

ben – letették az egyháztanácstagi esküt. 

Eskütételt követően sor került első ülé-

sünkre, amelyen a 2020. évi költségvetési 

zárszámadás elfogadásáról és a 2021. évi 

költségvetés jóváhagyásáról döntöttünk.  

Elsőként Adaminé Mihályi Erzsike gaz-

dasági ügyintézőnk ismertette a 2020. évi 

tervezett és teljesített bevételi és kiadási 

adatokat. Ebből kiderült, hogy a pandémia 

következtében mind a bevételek, mind a ki-

adások elmaradtak a korábbi évek tényada-

tától és a 2020-ra tervezettől is. Az egyház-

adó, a perselypénz és adomány ezekhez ké-

pest összességében 20%-kot meghaladó 

mértékben elmaradt, a tervezett hétmillió 

forinthoz képest öt és félmillió forint folyt 

be. A vírusjárvány várhatóan 2021-ben is 

érezteti majd hatását mindaddig, amíg a vé-

delmi intézkedések, benne elsősorban a 

vírusvakcina alkalmazása nem hoz ered-

ményt. Az emberi kapcsolatok minimalizá-

lása és a korlátozott templomlátogatási le-

hetőségek játszák ebben a főszerepet. Ép-

pen ezért ehelyütt arra biztatjuk híveinket, 

hogy aki teheti egyházadó-fizetését és más 

egyházi szolgáltatásokért fizetendő össze-

geket, esetleg adományokat is, ha módjában 

áll banki átutalással teljesítse az aszódi 

OTP fióknál vezetett Római Katolikus 

Egyházközség Aszód 11742166-20101732 

folyószámlánkra. 

A bevételek elmaradása a kiadásokat ille-

tően takarékosságot követelt, amelyet sike-

rült is érvényesíteni. A bérkifizetéseknél 

említést érdemel, hogy a pandémia miatti 

tavaszi „templomzárlat” idején csak a plé-

bánosi bér került kifizetésre, így e téren 

némi megtakarítás keletkezett. A közüzemi 

díjak a korábbi évekhez mérten nem csök-

kentek, az egyéb kiadási területeken azon-

ban, elsősorban az egyszeri évben és módon 

felmerülő kiadások (templom és hitéleti 

központ felújítási teendői, a temetőben ter-

vezett urnafal tervezési kiadásai) elmarad-

tak. Így azok teljesítése természetesen áthú-

zódott a következő évekre. 
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A 2020. évi zárszámadást megelőzően az 

ezzel összefüggő pénzügyi dokumentumo-

kat, számlákat, nyilvántartásokat számvizs-

gálóként ellenőriztem, s azokat megnyugta-

tóan rendben találtam. Az ellenőrzés meg-

erősítette a folyó évi 9.204.925.- Ft bevétel 

mellett a 8.659.249.- Ft kiadást, melynek 

eredményeként 545.676.- Ft megtakarítás 

keletkezett. A korábbi években is általában 

pénzmaradványunk volt, így összesítve je-

lentős pénzmaradványunk igazolja az egy-

házi vagyont illetően az eskünkben vállalt 

„jó sáfárkodást”, amiért az e munkában 

résztvevők (elsősorban az Atya, az elhunyt 

egyháztanács-elnök, gazdasági ügyinté-

zőnk, gondnokunk) elismerést érdemelnek. 

A felülvizsgálat megerősítette a zárszám-

adási összesítő adatok tartalmi és formai va-

lódiságát, azért azt jóváhagyni javasoltam, 

amelyet az új testület egyöntetűen elfoga-

dott. 

A zárszámadást követően ez évi (2021) 

költségvetési tervünk megvitatása volt na-

pirenden. A még várhatóan hosszabb ideig 

fennálló korlátozások hitéletünkre is kihat-

nak. Ezért a bevételi és kiadási adatok óva-

tos megtervezése volt a fő alapelv. Ez azt 

eredményezte, hogy csak a jogilag kötelező 

kifizetések tekintetében történhetett esetle-

ges előirányzat-növelés, de még így is a 

2021. évi költségvetés fő számai a 2020. évi 

kiadásokkal azonos szinten lettek megter-

vezve, azaz 8,6 millió Ft bevétellel és 

ugyanennyi kiadással kerültek elfogadásra. 

Ebben csupán a 2020-ról elmaradt temető 

urnafal tervezésére és elkészítésére elő-

irányzott egymillió forintos kiadási elő-

irányzatot érdemes megemlíteni. 

Új képviselőink közül többen is jelezték, 

hogy szívesen vállalnak feladatot pl. az 

egyházadó beszedés szervezésében, az egy-

házi körmeneteken való segítő közreműkö-

désben, közlekedésrendészeti biztosításá-

ban és bármely felmerülő napi teendőben. 

Tájékoztatásul összefoglaló táblában az 

alábbiak szerint ismertetjük az önkéntes 

egyházi hozzájárulás, a szertartásokhoz, ha-

rangozáshoz kötött stóladíjak és a temetke-

zéshez kapcsolódó 2021-ben alkalmazott 

(több év óta nem változtatott) díjak össze-

gét: 

 

Önkéntes egyházi hozzájárulás (önk. hj.) és egyéb díjak 2021-ben 

Önkéntes egyházi hozzájárulás 

javasolt mértéke 

nyugdíjas pár/év 2 500 Ft 

házaspár/év 5 000 Ft 

Stóladíjak 

Szentmise 
csendes 1 500 Ft 

orgonás 3 000 Ft 

Esküvő 
kántor nélkül 15 000 Ft 

kántorral 30 000 Ft 

Temetés 
kántor nélkül 15 000 Ft 

kántorral 25 000 Ft 

Egyszeri harangozás 1 500 Ft 

Temetkezési 

szolgáltatások 

Egyes sírhely 

önk. hj.-t nem fizetőnek 45 000 Ft 

önk. hj. fizetőnek 18 000 Ft 

Sírkőletétel 16 000 Ft 

Dupla sírhely 
Alapdíj (hj. nem fizető) 90 000 Ft 

önk. hj.-t nem fizetőnek 36 000 Ft 
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Sírkőletétel 24 000 Ft 

Urna sírhely 

önk. hj.-t nem fizetőnek 30 000 Ft 

önk. hj. fizetőnek 12 000 Ft 

Sírkőletétel 8 000 Ft 

Egyszeri karbantartási adomány minden sírhelyméret 

esetén a sírhelymegváltás idejére (25 évre) és újraváltás-

nál is 

12 000 Ft 

 

Köszönjük katolikus testvéreinknek az 

egyházközség felmerülő kiadásaihoz való 

eddigi hozzájárulását, adományait, várjuk 

és reméljük ezt a jövőben is. 

Kérjük továbbra is megértésüket a jár-

vány okozta – és a templomi együttlétet is 

befolyásoló – kockázatok mérséklésére irá-

nyuló intézkedésekben, mert ezzel elkerül-

hetjük a nagyobb megbetegedési veszélyt. 

 

lejegyezte: TA 

 

BÚCSÚ JUCI NÉNITŐL 
 

A halál mindig megrendítő és fájdalmas, 

még akkor is, ha az elhunyt testvérünk, aki-

től búcsúzunk éppen a temetése napján töl-

tötte volna be a 87. életévét, ami emberi lép-

tékkel is szép kornak mondható. 

Akitől fájó szívvel búcsúzunk, ő az idő-

sebbek számára a Juci, de a legtöbb ember 

számára a Juci néni. Így ismerte és szólí-

totta Aszódon mindenki. Aszódon született, 

és itt is halt meg 2021. január 31-én.  

Nem egy alig ismert és jelentéktelen sze-

mélytől vettünk búcsút február negyedikén, 

mert ő az Aszódi Római Katolikus Egyház-

község nevezetes, szorgalmas, aktív és 

megbízható tagja volt sok-sok évtizeden át. 

Ő volt a JUCI NÉNI – határozott névelővel 

és csupa nagybetűvel. Röviden mondták 

róla azt is, hogy a sekrestyés. Ennél azon-

ban lényegesen több volt. 

Mert 

- nap mint nap ő nyitotta és zárta a templo-

mot, ő harangozott a híveket hívva az is-

tentiszteletekre, és készítette elő a temp-

lomot a liturgiákra; 

- ő búcsúztatta az elhunyt római katolikus 

híveket a kialakult szokásnak megfelelő 

harangszó versekkel; 

- hétről-hétre ő díszítette az oltárokat és a 

templomi szobrok környezetét a liturgi-

kus időszaknak megfelelő színű friss virá-

gokkal; 

- nagyobb ünnepekre és az egyházi év idő-

szakjaira – advent, karácsony, nagyböjt, 

húsvét stb. – ő terítőzte fel az oltárokat és 

a szobrok fali talapzatát; 

- felállította adventben a betlehemet, majd 

húsvétra a szentsírt és egyéb liturgikus al-

kalmakra (pl. keresztelésre) a húsvéti 

gyertyát; 

- ő gondoskodott a templomon belüli egyéb 

feladatok, mint pl. a fűtés szabályozásá-

ról, a szenteltvíz tartók utántöltéséről stb, 

stb. 

A másik nagy terület, amit ellátott a te-

mető gondnokság és a ravatalozó üzemelte-

tése.  
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- Fejből tudta, hogy kit hova temettek, és 

erről nyilvántartást is vezetett. 

- Így a frissen elhunytak hozzátartozóinak 

mindig tudott megfelelő sírhelyet felaján-

lani. Ő szedte be a sírhelyek megváltási 

díjait. 

- Ő volt a ravatalozó gondnoka, és ő nyi-

totta éjjel-nappal a halottak tárolására 

szolgáló hűtőt is. 

Az egyházközségben működő Rózsafűzér 

Társulatnak is ő volt a vezetője. Osztotta ill. 

tovább adta a „titkokat”, és nyilvántartotta 

a tagokat. 

Rendkívül aktív és szívós szervezettel és 

természettel áldotta meg Juci nénit a te-

remtő jó Isten, és elmondható róla, hogy 

egész életében Istent és az embereket szol-

gálta, tehát keresztény azaz krisztusi életet 

élt. 

Szentségekkel megerősítve tért meg Te-

remtőjéhez. Hálát adunk érte az Istennek: 

Köszönjük Urunk Juci néni életét, és ké-

rünk, bocsásd meg gyarlóságait, légy irgal-

mas hozzá.  

Drága Juci néni nyugodj békében! 

 

A hívek nevében is István atya 

 

 

NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI PÜSPÖKI SZERTARTÁSOK 

KÖZVETÍTÉSE A VÁCI SZÉKESEGYHÁZBÓL 
2021. március 26. 

Az idei nagyheti és húsvéti püspöki szer-

tartásokat a járványhelyzetre való tekintet-

tel hívek személyes részvétele nélkül, zárt-

körűen tartjuk meg a Székesegyházban. A 

szertartásokat Marton Zsolt megyéspüspök 

atya vezeti. Valamennyi szertartás élőben 

követhető az interneten a Váci Egyházme-

gye honlapján és Youtube oldalán. 

A virágvasárnapi szertartás közvetítése 

március 28-án 10:00 órakor kezdődik. 

Nagycsütörtökön, április 1-jén 10:00 órá-

tól közvetítjük az olajszentelési misét, 

18:00 órától az utolsó vacsora emlékmisé-

jét. 

Április 2-án 15:00 órától lehet követni a nagypénteki szertartást. 

A húsvéti vigília-szertartás április 3-án szombaton este 20:00 órakor kezdődik. 

Április 4-én 10:00 órától követhető élőben a húsvétvasárnapi szentmise. 

Biztatjuk egyházmegyénk híveit, különösen a Vác-Alsóvárosi plébánia híveit, vala-

mint egyházmegye-szerte mindazokat, akiknek a saját plébániájukon esetleg nem lesz 

élő közvetítés, hogy imádságos lelkülettel kapcsolódjanak be a székesegyházi közvetíté-

sekbe. A paptestvéreket buzdítjuk, hogy az olajszentelési szentmisébe online módon be-

kapcsolódva újítsák meg papi ígéreteiket. 

Püspöki Hivatal  

http://vaciegyhazmegye.hu/hirek/images/004415-20210328124638-01.jpg
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Karitász (is) a mentősökért 
 

Azt olvashatjuk, hallhatjuk, hogy a Covid 

járvány harmadik hulláma a Húsvéti időben 

tetőzik. A védekezés első vonalában ott 

vannak az aszódi mentősök is, akiknek 

munkáját egy szerény ajándékcsomaggal 

köszönte meg az aszódi karitász csoport, 

csatlakozva ezzel az aszódi cursillo csoport 

remek kezdeményezéshez. 

Tisztító- és mosószerek mellett, kávéval 

és süteménnyel kívántunk áldott Húsvéti 

ünnepeket! Munkájukat pedig azzal 

próbáljuk segíteni, hogy az oltakozásban 

részt veszünk és minimálisra csökkentjük a 

másokkal való találkozást. 

 

Klamár Klára csoportvezető 

 

 

TETKÓS, FÜLBEVALÓS, VUK- RAJONGÓ 
FELEBARÁTAIM... 

(portrék a mai egészségügyben dolgozókról, COVID- járvány és Nagyböjt idején, 

az Úr 2021.esztendejében...) 

 

Mindig rosszkor jön egy betegség... 

De leginkább akkor, amikor megvan min-

denkinek a maga baja, amikor az egész vi-

lág ki van fordulva a sarkaiból... 

Ugyanakkor mikor tapasztalhatjuk meg az 

emberség és a hit erejét, ha nem éppen 

most? 

A hitet Istenben, és az emberi jóságban! 

Az idei nagyböjti  kálváriám  intim részle-

teivel nem terhelném az olvasót. 

Ugyanakkor sürgető vágy él bennem napok 

óta, hogy tanúságot tegyek arról, mennyi 

jelben, gesztusban éreztem meg, hogy a 

gondviselő Isten velem volt ezekben a ne-

héz napokban... 

Nem is akárhogyan, hanem ismeretlen em-

bereken keresztül, akik szinte  Veronika-

ként, vagy valósággal Cirenei Simonként 

szegődtek mellém. 

Hiszen a Nagyböjtben voltunk, s bizony, 

ez a körülmény is mélyen áthatotta "ke-

reszthordozós" napjaim során átélt szemé-

lyes tapasztalataimat. 

A címben felebarátaimnak neveztem azo-

kat, akikről most szeretnék megemlékezni. 
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Ennyit tudok tenni, így tudom csak meghá-

lálni nekik, hogy elmondom mindenkinek, 

hogyan, milyen emberséggel állnak a ma-

guk helyén a betegek mellett, mellettünk. 

A MENTŐS 

Ő kísért be a hatvani kórházba. 

Kiderült, hogy valamikor az intézetem-

ben  is dolgozott, az eü. csoportban, de az 

is,  hogy Fekete István író nagy rajongója. 

Végigbeszéltük az utat közös, kedvenc ol-

vasmányélményeinkről. 

Gyászos hangulatomnak már nyoma sem 

volt... 

A HATVANI NŐVÉRKE 

Huszonéves volt és nagyszájú. 

Egyidőben 9 sürgősségi beteget kellett el-

látnia,  másodmagával... 

Szívrohamosok, vesegörcsösek, öngyilkos-

jelöltek, egy részeg, vagy kábítószeres so-

főrt a rendőrök kísértek... 

A nővérke, akinek mindenkihez (!) volt egy 

kedves szava, ezek között a "vészhelyzetes" 

körülmények között is  úgy kötötte be ne-

kem az infúziót, hogy csak egy pici tűszúrás 

maradt a helyén, 2 palack után is... 

A LABORASSZISZTENS 

Az aszódi SZTK-ban, a sürgős laborvizsgá-

latot kérve, a telefonban a következőket 

hallom: 

- Szia, Lujzi néni! Jó lesz holnap fél 9- 

kor? 

Az ökumenikus napközis "gyerekünk", 

majd kortárs segítőnk volt a kedves hang tu-

lajdonosa. 

A FŐORVOS 

A fővárosi Uzsoki Kórház ambulanciáján 

vidékiként, ismeretlenként is fél órán belül 

sorra kerülök. 

"Véletlenül" éppen az osztályvezető főor-

vos ügyel. 

Gondosan megvizsgál. 

- Asszonyom! Sürgős műtétre van szük-

sége. De ne aggódjon, én ezt megoldom 

magának. Már ki is tűztem az időpontot. 

Kiszakadt belőlem egy sóhaj: 

- Főorvos Úr! Én hívő ember vagyok! Én 

úgy érzem, a jó Isten vezérelt ide Önökhöz 

engem. 

Megfogta a vállam, és mélyen a szembe né-

zett: 

- ÉN EBBEN ÖNT CSAK MEGERŐSÍ-

TENI TUDOM! Isten áldja! 

A BETEGSZÁLLÍTÓ 

Műtét előtt bejön a kórterembe egy tetovált, 

fülbevalós férfi: 

- Sanci vagyok! Tegeződhetünk? 

Érted jöttem, Lujzi! 

Mielőtt betolt volna a műtőbe, felkiált: 

- Te jó ég! A fülbevalód bentmaradt! 

Most mi a fenét csináljak Veled? 

Mondtam neki, hogy bocs, tegye el a zse-

bébe, majd visszaadja, csak egy bizsu. 

- Nem úgy van az! A múltkor egy asszony 

megvádolt, hogy elloptam az ékszereit! 

El tudtam volna süllyedni, hogy ilyen os-

toba, női dologgal ekkora gondot okozok 

neki, de közben már hatni kezdett a kábító 

injekció. 

Zseniális megoldást talált ki! 

Ébredéskor nézem, mi van a jobb karomon? 

Egy vérvételhez használt, dugós kémcsőbe 

tette a fülbevalóimat, és sebtapasszal rám 

ragasztotta. 

Másnap bejött, hogy megtaláltam-e? Még 

jó, hogy volt nálam egy csomag Mozart- 

golyó, amit oda tudtam adni neki hálám je-

léül. 

Ha nem lennék hívő, azt mondanám, sze-

rencsém volt ezekkel az emberekkel. 

Hívőként viszont pontosan tudom, hogy a 

Gondviselést tapasztalhattam meg ismét, 

már nem először, amikor nagy bajba kerül-

tem. 

Minderről azért tudósítottam, hogy tanús-

kodjam Isten  és a felebaráti szeretet műkö-

déséről napjainkban is, a koronavírus - 

világjárvàny kellős közepén is! 

Végül engedtessék meg, hogy idemásol-

jak  egy kis írást, egy kordokumentumot, 
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amit az Uzsoki Kórház egyik folyosóján ta-

láltam kitűzve: 

54 ÉVESEN, LÉLEGEZTETŐ GÉP 

UTÁN 

"Csak átutazók vagyunk itt a Földön. 

egy utas, aki utazik tovább, 

napjaimat szép, vidáman töltöm, 

és nem várok az élettől csodát! 

Az embereket mosolyogva nézem, 

mert nekik semmi nem elég! 

Nem elég, mert nem tudják, 

hogy ők is útitársak, 

olyanok, mint én!" 

 

Szüntelenül, mindig több és több 

kincs után vágynak, 

amíg lassan majd a III. vírus által, 

oltás nélkül 

kialszik a fény! 

Mert mindnyájan átutazók  

vagyunk itt a Földön! 

(Az eredeti dalt Seres Rezső írta kb.65 éve, 

de ma is érvényes és igaz. Az 54 éves bará-

tom nevében írtam, így, 80 évesen, 48 évet 

dolgozva az egészségügyben. 

Sok-sok köszönet az orvosoknak, ápolók-

nak és mindenkinek, akik emberfeletti mun-

kával próbálják megmenteni a súlyos beteg 

embereket!)” 

 

Mi, pedig, akik tudunk, imádkozzunk min-

denkiért! 

Lakos Mária Lujza 

 

 

Egyháztanács tagjainak bemutatkozása 
 
Adáminé Mihályi Erzsébet: 14 éves koromtól vagyok aszódi lakos. Az Egyházközösség 

életében fokozatosan egyre szerteágazóbb feladatokat vállaltam, illetve bíztak rám. 1992-

ben Domonyban kezdtem el hitoktatni, akkor még csak óraadóként a munka és a főiskola 

mellett. Majd amikor végeztem, 1995-től főállású hitoktató lettem. Ebben az időszakban 

választottak meg a képviselő testületbe is, és bíztak meg az egyházközség könyvelésével. 

2 gyermekünk van. 

 

Adámi Zoltán: már a ’90-es évek elejétől átjártam az aszódi ifjúsági közösségbe, illetve 

részt vettem a nyári táborok szervezésében. 2001-ben kötöttünk házasságot, azóta vagyok 

aszódi lakos. Korábban a galgagyörki egyházközség aktív tagja voltam (vagyok). Eleinte a 

templomkert gondozásában, majd a HÉK felépülésével az egész terület gondnokaként te-

vékenykedem. Jelenleg Hatvan Város Rendészetén dolgozom, mint közterület-felügyelő. 

 

Czok Erzsébet vagyok, Aszódon élek férjemmel és 12. osztályos fiammal. Itt, a Szenthá-

romság templomban voltam elsőáldozó, bérmálkozó, itt kötöttem házasságomat is. Vasár-

naponként szívesen vállalok felolvasói szolgálatot, örömmel tölt el, hogy a híveknek köz-

vetíthetem az Olvasmány vagy a Szentlecke szavait. Középiskolai tanári diplomámat Sze-

geden szereztem 1995-ben, majd 2016-ban drámapedagógia szakterületen szakvizsgázott 

pedagógus lettem. Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnáziumban tanítok 1996 óta magyar 

nyelv és irodalmat, valamint német nyelvet. Megtiszteltetés számomra, hogy az egyházta-

nács tagja lehetek, és munkámmal a jövőben segíthetem egyházközségünket. 

 



Egyházközségi Híradó 

 

10 2021.  április 

Klamár Klára vagyok, 1956-ban Magyarkanizsán, Jugoszláviában születtem. 1999 óta az 

anyaországban élünk családommal. Lányom itt ment férjhez és két fiú unokával 

ajándékozott meg. Fiam történészként az aszódi múzeumban dolgozik. Férjemmel 42 éve 

vagyunk házasok, 2008-tól vezetem az aszódi karitász csoportot. A Váci Egyházmegyei 

Múzeumból mentem nyugdíjba. 

 

Dr. Klamár Zoltán vagyok, 1955-ben születtem a határon túli közép-bácskai kisvárosban, 

Topolyán. Tíz évig az aszódi Petőfi Múzeum néprajzosa voltam, majd a Váci 

Egyházmegyei Múzeumba kerültem, onnan mentem nyugdíjba. 2008-tól szerkesztem az 

Egyházközségi híradót, ami immáron a XXIII. évfolyamába lépett. 

 

Kondella Mihály vagyok, Erdőkürtön születtem. 40 éve vagyok az Aszódi egyházközség 

tagjai között. 2002-óta egyháztanács tagjaként is segíteni próbálom közösségünket. Tíz éve 

már nyugdíjasként élem életemet, és amíg bírom továbbra is segíteni szeretnék 

egyházközségünknek. 

 

Lakos Mária Lujza vagyok, 2000 óta élek Aszódon. 

Panni lányommal mindketten a cursilló mozgalomhoz csatlakozva, 2 éven át tartó felnőtt 

hitoktatás után járultunk a Szentségekhez. 

Az első hívő közösség, ahova befogadtak minket, az aszódi templomi kórus volt. 

Az Aszódi Javítóintézetben 20 éven át szerveztem a lelki- hitéleti alkalmakat. 

Szívügyeim voltak a 7 alkalmat megélt Szívek Zarándoklata, és 15 éven át az Aszódi Öku-

menikus Napközis Tábor. 

Az Egyházközségi Híradóban írásaim főleg a növendékeim körében megélt istenélmények-

ről szólnak. 

2021- től, immár nyugdíjasként vállalok szívesen "testhezálló" feladatokat az új Egyházta-

nácsban. 

 

Majoros György (Gyula ) vagyok 53 éves. Nagyváradon születtem, 1989-ben házasodtam 

Köröstarjánban. 1991 óta élünk Magyarországon. 2005-ben költöztünk Kállóról Aszódra 

feleségemmel és három gyermekemmel. Azóta vagyunk az aszódi egyházközség tagjai. 

 

Majoros Éva vagyok, Gyula felesége és három gyermek édesanyja. Nagyváradon szület-

tem 1969-ben. Három gyermekünknek köszönhetően főállású anya lehettem. 2014 óta pe-

dig az aszódi  Napsugár Óvodában dolgozom, mint óvodai dajka. Szeretünk Aszódon élni 

és igyekszünk aktív tagjai lenni egyházközségünknek. 

 

Sándor János vagyok, feleségemmel és két gyermekemmel Aszódon élünk. A Szenthá-

romság templomban kereszteltek meg, itt voltam elsőáldozó, bérmálkozó és házasságot is 

itt kötöttem. A körmeneteknél vagy a karácsonyi templom díszítésénél nagyon szívesen 

segítek és mindig megtisztelő a felkérés. Munkámat tekintve épületenergetikával, ipari és 

irodai, valamint kereskedelmi épületek üzemeltetésével foglalkozom. Remélem, hogy az 

egyháztanácsnak érdemben is segítségére tudok lenni a jövőt tekintve, megszolgálva ezzel 

az egyházközösségünk bizalmát, melynek köszönhetően a tanács tagja lehetek. 
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Somogyi József, 62 éves vagyok, raktárosként dolgozok Gödöllőn. 2002-ben kötöttünk 

házasságot, és akkor költöztünk Domonyba. 2015 októberétől látjuk el a sekrestyési felada-

tokat közösen. 2020 szeptember 26-án püspök atya akolitussá avatott. Idén kértük felvéte-

lünket a Ferences Világi Rendbe. 

 

Szovics Timea vagyok, angol nyelvtanárként dolgozom az aszódi evangélikus gimnázium-

ban. Férjem szintén az evangélikus gimnázium tanára. Két gyermekünk van, nagylányunk 

a Károli Gáspár Református Egyetem végzős pszichológia szakos hallgatója, kisfiunk kö-

zépiskolás. 2010 és 2015 között nagy ajándék volt, hogy a gödöllői Szent Imre Katolikus 

Általános Iskolában taníthattam, ahol a katolikus iskola szellemisége és lelkisége mélyen 

megérintett, és egy erősebb hitbéli elköteleződést hozott az életemben. Remélem egyházi 

közösségemben tudok ebből az ajándékból építkezve, Isten kegyelmével továbbadni, és az 

egyháztanács tagjaként a feladatokban továbbiakban felelősen részt vállalni.  

 

Tóth András vagyok. Galgamácsán születtem, 56 évig ott is éltem, s ebből 26 évig a tele-

pülés önkormányzati vezetője voltam. 

55 éve házasságban élek, fiam idegsebész, leányom közgazdász.  

2001-ben lettem aszódi lakos, s a következő évtől az egyháztanács tagja. Közgazdász kép-

zettségemet 1993-tól a Pénzügyminisztériumban a Magyar Állam költségvetésének készí-

tésében hasznosíthattam főosztályvezető-helyettesi beosztásban, majd később a Humánpo-

litikai és Oktatási Főosztály vezetőjeként 2005-ben vonultam nyugdíjba. Szakmai tevé-

kenységemet nyugdíjba vonuláskor a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetéssel is-

merték el. 

 

 

Harmadik hullám 

 

Nem gondoltam volna, hogy még egy 

Húsvétunk telik majd a járvány jegyében. 

Tavaly még jót mosolyogtam, a 

Védőmaszkban jár a nyuszi… kezdetű 

locsolóversen, de hol van már a tavalyi 

mosoly? 

Újult, és ha lehet mondani, még nagyobb 

erővel támad a vírus. Sőt, mutálódik és már 

lassan a népesség minden korosztálya 

életveszélyben van! Köztük a vírustagadók 

is. Nem véletlenül tilos gyülekezni, nagy 

létszámú rendezvényeket tartani. 

Örültem, amikor újra mehettünk 

templomba. Most pedig aggódom, mert a 

járvány miatt, megint ott tartunk, ahol 

tavaly: nem mehetünk templomba! Mégis 
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úgy gondolom, bölcs dolog a tilalom, 

bármilyen nehezünkre esik is alkalmaz-

kodni hozzá, betartani azt! 

Mi úgy próbálunk a nagy bajban segíteni, 

hogy a minimálisra csökkentettük a mások 

társaságában töltött időt. 

Lám, a cursillo csoport is alkalmazkodott 

a helyzethez. Aszód-Szentkereszt egykori 

faluhelyre szervezte keresztútját, ahol 

egymástól kellő távolságra, Isten szabad 

ege alatt, a maszk biztonságában végez-

hettük a nagypénteki ájtatosságot. 

Lehetőség szerint oltakozzunk, és a 

javasolt szabályokat betartva óvakodjunk a 

vírustól, hogy mielőbb visszatérhessen a 

régi éltünk. Bár sokan azt mondják, olyan 

nem lesz, sőt, meg kell tanulnunk együtt 

élni a vírussal. 

Bizakodjunk, hisz legnagyobb ünnepünk 

közeleg: áldott Húsvéti ünnepeket kívánok 

a munkatársaim és a magam nevében! 

 

 

Klamár Zoltán 

 

 

TEMETŐ 
 

Mindenkit szeretettel kérünk arra, hogy 

segítsenek a temető tisztántartásában. Tart-

suk tiszteletben mások kegyeleti helyét. A 

temető tisztántartása mindannyiunk fel-

adata, azzal, hogy az elszáradt virágokat és 

egyéb temetői hulladékot a megfelelő táro-

lóba helyezzük el, illetve a szeretteink sírját 

és annak közvetlen környezetét tisztán tart-

juk. Mindkét kijáratnál ott vannak a szemét-

tárolók, a keletkezett hulladékot kérjük, 

hogy távozáskor ott helyezzék el. A zöld-

hulladék égetésének tilalma újabb kihívás 

elé állít bennünket, hiszen a koszorúk ve-

szélyes hulladéknak minősülnek (a kötöző 

drótok miatt), ezért azok elszállítására ke-

ressük a legoptimálisabb megoldást. Addig 

is kérjük, hogy az elszáradt koszorúkat csak 

és kizárólag a kitett kukák mellé helyezzék 

el. A temetőben levő illegális lerakatokra 

senki ne helyezzen hulladékot, január 1-től 

az illegális hulladéklerakás bűncselek-

ménynek minősül, amely eljárást von maga 

után. 

A sírhelymegváltások 25 évre szólnak, 

akiknek lejárt a sírhelye, de továbbra is 

rendelkezni szeretnének felette, arra kér-

jük, hogy jelentkezzenek a plébánián az 

újraváltás ügyében.  

 

 

MISEREND – EGÉSZ ÉVBEN 

Templomban: 

Hétfő, kedd, csütörtök és péntek: 17.30 

Vasárnap: 8.00 és 11.00 

Javító Intézet Jézus Szent Szíve Kápolnában - Szombaton       17.30 

Domonyban - Vasárnap            9.30 
 

 

TEMPLOMUNK 

Szentháromság Templom 

Aszód, Szent Imre u. 17. 

KÁPOLNÁNK 

Jézus Szent Szíve, Baross u. 2. 
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