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szála,
őrzöm legkisebb ráncaik 
a kőzeteknél konokabban 
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ANTALL JÓZSEF (1932- 1993.)
1932. április 8-án született Budapesten. Id. Antall József 

(1896-1974) jogász, politikus és felesége, Sztlcs Irén (1905- 
1991) házasságából Edith nővérével együtt ketten születtek. 
Fülepp Klárával kötött házasságából két fia született: Antall 
György (1961) ügyvéd és Antall Péter (1964) fotóriporter.

A budapesti Piarista Gimnáziumban végezte tanul
mányait (1942-1950). A piarista nevelés -  immáron csa
ládja harmadik nemzedékénél -  meghatározó volt életére, 
ami nemcsak a liberális kereszténydemokráciához, hanem 
a szilárd nemzeti elkötelezettséghez is jó alapot adott. A 
politikai érdeklődés és környezet mellett a korábbi termé
szettudományi, mezőgazdasági érdeklődés után 15-16 
éves korában fordult a történelem, az irodalomtörténet és a 
szociológia irányába. Az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Bölcsészettudományi, illetve Állam- és Jog- 
tudományi Karának 12 évig volt előbb nappali (1950- 
1954), majd kiegészítő szakos hallgatója. Történelem, ma
gyar nyelv és irodalom szakon középiskolai tanár, levéltá
rosi, könyvtárosi, muzeológusi diplomát szerzett.

A Magyar Országos Levéltárban kezdte szolgálatát 
(1954—55), majd a Pedagógiai Tudományos Intézet kutató
ja  lett. A levéltári kutatómunkát és a különböző kutatóin
tézetekkel megbízásos munkaviszonyát gimnáziumi tanár
ként is megtartotta. Az Eötvös József Gimnázium tanára
ként már 1956 tavaszától részt vett diákjaival a politikai 
eseményekben, összehívta az első diákparlamentet, részt 
vett 1956. október 6-án a Batthyány-örökmécsesnél lezaj
lott tüntetésen, valamint az október 23-i tüntetésen, annak 
valamennyi fontos színhelyén.

A forradalom aktív részvevője, egyik alapító tagja a 
később emigrációban tevékenykedő kereszténydemokrata 
ifjúsági szervezetnek (Keresztény Ifjúsági Szövetség). Ve
zetése alatt került sor a Független Kisgazdapárt országos 
székházának elfoglalására, a fegyveres csoport (később 
nemzetőrség) megszervezésére. Október 31-én a kisgazda- 
párt intézőbizottsága felkérésére Veszprém megyébe ment, 
hogy az ott tartózkodó id. Antall Józsefet Budapestre hoz
za. Több politikai gyűlésen elmondott beszédet követően 
november 1-én tértek vissza a fővárosba. Távollétében 
megválasztották az Eötvös József Gimnázium forradalmi 
bizottsága elnökévé is. A következő napokban a kisgazda- 
párt, illetve a kormány részére végzett munkát, több alka
lommal tartózkodott a Parlamentben. Részt vett a különbö
ző politikai tervezetek elkészítésében, majd ezek alapján a 
forradalom és szabadságharc leverését követő politikai ki
bontakozási tervezeteknek is egyik megfogalmazója. Több 
politikai és diplomáciai akció résztvevője volt.

A forradalom leverése után a szovjet és magyar hatósá
gok letartóztatták, szabadlábra helyezését követően is fo
lyamatosan kihallgatták és vizsgálatot folytattak ellene. 
Előbb fegyelmi eljárással áthelyezték a Toldy Ferenc Gim
náziumba, majd 1959-ben politikai magatartása miatt eltil
tották a tanítástól. Eltávolítása indoklásának rövid összeg
zésében megállapították, hogy “politikai magatartása miatt 
nem alkalmas pedagógus pályára. A többpártrendszer híve, 
a szovjet csapatok kivonását és az ország függetlenségét 
követelte.” Később engedélyezték könyvtárosi állásba tör
ténő elhelyezkedését (1960—62). Az amnesztiarendelkezé
sek után kérte a tanári pályáról való eltiltásának felül
vizsgálatát. Engedélyt kapott arra, hogy a felnőttoktatásban 
részt vegyen (1962-1964). Az 1957. évi publikációs tila
lom után 1963-tól jelenhettek meg újra saját néven tudo
mányos dolgozatai és cikkei. 1968-ban a “prágai tavasz”,

majd 1981-ben a lengyelországi rendkívüli állapot kihirde
tése idején ismét szigorított megfigyelés alá helyezték. 
Történészként -  folytatva politika-, művelődéstörténeti 
munkásságát is -  orvostörténelmi szakterületen helyezke
dett el (1964) mint tudományos kutató. Kiemelkedő szere
pe volt a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyv- és 
Levéltár megszervezésében, annak nemzetközi elismertsé- 
gű intézetté tételében. Tudományos főmunkatársként, igaz
gatóhelyettesként, főigazgató-helyettesként (mb. főigazga
tó), 1984-től főigazgatóként huszonöt évet töltött el az intézet
ben, egészen miniszterelnökké történt megválasztásáig.

Tudományos és szakirodalmi munkássága, intézetveze
tői tevékenysége mellett a Magyar Orvostörténelmi Társa
ság főtitkárává, majd elnökévé választották. Az Orvostör
téneti Közlemények szerkesztője, majd főszerkesztője volt 
(1968-1990). A magyar politika-, művelődéstörténet terü
letén elsősorban a 19. század kutatója, a nemzeti önállósá
gért és az ország modernizációjáért folytatott küzdelem 
tárgykörében, hasonlóan az orvostörténelem területén. 
Több könyve, több mint háromszáz dolgozata jelent meg 
itthon és külföldön (több nyelven). Tagjává választotta a 
Nemzetközi Orvostörténeti és Gyógyszerésztörténeti Aka
démia, alelnökévé a Nemzetközi Orvostörténelmi Társa
ság. Több nemzetközi és hazai akadémiai bizottság tagja, 
illetve elnöke volt. Számos külföldi kitüntetése és elisme
rése mellett tudományos kutatói tevékenysége, intézetszer
vező munkája és két nemzetközi tudományos kongresszus 
(1974,1981) elismeréseként -  többek között -  a Weszpré- 
mi István-, a Semmelweis-, a Móra Ferenc-, a Zsámboki 
János-emlékérmekkel, a Munka Érdemrend arany fokoza
tával (1982) tüntették ki.

Nyugati országba szóló útlevelet 1974-ben kapott elő
ször, amikor előbb Svájcba, majd a Német Szövetségi 
Köztársaságba hívták meg, és több egyetemen (Düsseldorf, 
Marburg, Köln, Bonn, München stb.) tartott előadást. Kül
földi meghívásai, elismerése és széles körű kapcsolatai 
segítséget nyújtottak az 1980-as években újra kibontakozó 
politikai tevékenységéhez.

A Magyar Demokrata Fórum rendezvényein 1988 elejé
től vett részt, beleértve a tüntetéseket is (1987-ben, az első 
lakiteleki találkozó idején nem tartózkodott itthon). A má
sodik lakiteleki találkozón, 1988 szeptemberében lett a 
szervezetté alakult MDF alapító tagja.

Kezdettől fogva -  hasonlóan az 1956-ban vallott felfo
gásához -célu l tűzte ki egy középpárt, illetve pártkoalíció 
megteremtését. Más pártba nem lépett be, csak az MDF-be. 
1988-tól állandó meghívott tagja volt az elnökségnek és a 
választmánynak. Párttisztséget csak akkor vállalt, amikor 
a tárgyalások sikeres befejezése után sor került az MDF II. 
országos gyűlésére, ahol elnökké választották. Igen fontos
nak tartotta a magyar pártok -  elsősorban a centrumerők -  
nemzetközi kapcsolatainak a kialakítását. Ezért már 1989 
nyarán előzetes megállapodást kötött az Európai Demok
ratikus Unió (EDU) vezetőivel, hogy a későbbi három 
koalíciós pártot együttesen felveszik. Hasonlóan készítette 
elő a Kereszténydemokrata Intemacionáléval való együtt
működést. Később az EDU alelnökévé választották (1990). 
Közben az Emberi Jogok Ligájának (1988), valamint az 
Európa Mozgalom -  amelynek alelnökévé választották 
(Genf, 1989) -magyarországi szervezetének megszervezé
sén is dolgozott. Európa egységéért folytatott tevékenysé
géért, Magyarország európai kapcsolatainak kiszélesítésé
ért Róbert Schuman-díjjal tüntették ki (Strasbourg, 1991).



T Ü K Ö R

Az 1990. évi országgyűlési választásokon pártja buda
pesti listáján szerzett mandátumot. 1990. május 2-től kor
mányra kerüléséig az MDF képviselőcsoportjának a veze
tője lett. 1990. május 3-án Göncz Árpád ideiglenes köztár
sasági elnöktől -  mint a választásokon győztes, legnagyobb 
parlamenti párt vezetője -  kormányalakítási megbízást ka
pott. Kormányalakítási tárgyalásait megelőzte az MDF- 
SZDSZ-megegyezés (1990. április 29.), amely az ország 
kormányzati stabilitását biztosította.

A három párt -  MDF, FKGP és KDNP -  koalíciós' 
megállapodásán alapuló kormányát és programját 1990. 
május 22-én mutatta be az újonnan megválasztott parte
mentnek. 1990. május 23-án este az Országgyűlés 218 igen, 
126 nem és 8 tartózkodással megválasztotta a Magyar 
Köztársaság miniszterelnökévé, és elfogadta kormány- 
programjának irányelveit.

(Részletek a Pest Megyei Hírlap 1993. december 13-i 
számából)

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1993. no

vember 23-án tartotta soron következő ülését, melyen az 
alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:
1. Gondozási Központ beszámolója

A Képviselőtestület a Gondozási Központ munkájáról 
szóló tájékoztatót elfogadta. Köszönetét fejezte ki a Gondo
zási Központ dolgozóinak a végzett munkájukért. A Képvise
lőtestület a családsegítői feladatok beindításáról szóló előter
jesztést tudomásul vette. Utasította az intézmény vezetőjét, 
hogy dolgozzon ki az intézmény 1994. évi költségvetéséhez 
egy szakmai, pénzügyi programot, amely intézményen belüli 
feladatnövekedéssel a feladathoz kapcsolódó normatív állami 
támogatáson alapszik.
2. Népjóléti Bizottság munkájáról szóló beszámolójelentés 

A Képviselőtestület a Népjóléti Bizottság beszámolóját
elfogadta. Köszönetét fejezi ki a Népjóléti Bizottságnak és a 
szociálpolitikai feladatokat ellátó ügyintézőknek munkájukért.
3. Aszód, Falujárók útja 1. sz. alatti épület lakásainak érték

megállapítása
A Képviselőtestület az 5 lakásos épület + 1 db gépkocsi

tároló felértékelését, értékbecslését tudomásul vette. A nem 
lakás céljára szolgáló bérlemények értékesítésében a Képvi
selőtestület nem döntött. Az épülethez tartozó udvarrészre 
külön értékbecslés benyújtását kéri.
4. Aszód, Kossuth L. u. 93. sz. alatti 3 lakás értékmegállapí

tása
A Képviselőtestület a 3 lakás értékbecslését elfogadta. Az 

épülethez tartozó udvarrészre külön értékbecslés benyújtását kéri.
5. Aszód, Ady E. u. 1. sz. alatti épület értékbecslése

A Képviselőtestület a 3 lakásos ingatlan felértékelését 
elfogadta, tudomásul vette. Az épülethez tartozó udvarrészre 
külön értékbecslés benyújtását kéri.
6. Aszód, Falujárók útja 20. értékbecslése

A Képviselőtestület az Aszód, Falujárók útja 20. sz. alatti 
épület 8 lakásából 7 lakás és 2 gépkocsitároló értékbecslését 
elfogadta. Az I. emel.et 5. sz. lakás értékbecslését a Képvise
lőtestület nem fogadta el. Utasította a Jegyzőt a lakás újra- 
felértékelésével kapcsolatos feladatok elvégzésére.
7. Aszód, Benedek u. 2. értékmegállapítása

A Képviselőtestület az 5 lakásos ingatlan felértékelését, 
értékmeghatározását elfogadta, tudomásul vette.
8. Aszód, Szabadság tér 1. értékmegállapítása

A Képviselőtestület a 6 lakás és 2 gépkocsitároló érték- 
becslését elfogadta.
9.. Aszód, Kossuth L. u. 31. értékmegállapítása

A Képviselőtestület az 5 lakásos ingatlan értékbecslését 
elfogadta, tudomásul vette. Az épülethez tartozó udvarrészre 
külön értékbecslés benyújtását kéri.
10. Aszód, Kossuth L. u. 12. értékmegállapítása

A Képviselőtestület a 3 lakásos ingatlan felértékelését 
elfogadta. Az épülethez tartozó udvarrészre külön értékbecs
lés benyújtását kéri. A testület a nem lakás céljára szolgáló 
bérlemény értékesítésében nem döntött.

11. Aszód, Deák F. u. 5. értékmegállapítása
A Képviselőtestület a Deák F. u. 5. sz. alatti ingatlan 

értékbecslését elfogadta. Az épülethez tartozó udvarrészre 
külön értékbecslés benyújtását kéri.
12. Aszód Város Hl. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről 

szóló tájékoztató
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 21/1993. 

(XL 23.) ÖR sz. rendeletét Aszód Város 1993. Hl. negyedévi 
gazdálkodásáról elfogadta, s jogérvényesnek mondta ki.
13. Az 1994. évi költségvetési koncepció

A Képviselőtestület a 22/1993. (XI. 23.) ÖR sz. rendeletét 
az 1994. évi költségvetési koncepcióról elfogadta, s jogérvé
nyesnek mondta ki.
14. II. sz. Általános Iskola önálló gazdálkodói jogkörének 

megszüntetése
A Képviselőtestület a 2. sz. Általános Iskola önálló gaz

dálkodói jogkörét -figyelemmel a 137/1993. (X. 12.) Korm. 
sz. rendeletben foglaltakra, valamint a célszerű takarékossági 
intézkedésekre -1993. december 31. napjával a bérgazdálko
dói jogkör meghagyásával megszünteti. Utasítja a GAMESZ 
vezetőjét, hogy 1994. január 1-től a II. sz. Általános Iskola 
önálló gazdálkodói jogkörét vegye át az erre vonatkozó összes 
pénzügyi rendelkezések figyelembevételével. A Képviselő
testület utasítja a II. sz. Általános Iskola igazgatóját, hogy a 
gazdálkodói jogkör megszüntetéséből adódó munkáltatói felada
tokat hajtsa végre. Utasítja a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy a H. 
sz. Általános Iskola számlamegszüntetésének ügyében járjon el.
15. Aszód, Falujárók útja 5/8. sz. alatti épület üres lakásainak 

pályáztatása
Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete pályázat

tal meghirdette az Aszód, Falujárók útja 5/8. sz. épület 7 db 
lakását elsősorban állandó aszódi lakcímmel rendelkező csa
ládok részére. A pályázat leadási határideje: 1993. december 10. 
Licit időpontja: 1993. december 13. M óra.
16. Barlay Gyula, Barlay Gyuláné, Válóczy Istvánná vállal

kozók bérleménymegvásárlási kérelme
A Képviselőtestület a nem lakás céljára szolgáló bérlemé

nyek eladásáról az 1993. évi LXVH. sz. törvény alapján 
készült helyi lakásrendelet jóváhagyását követően dönt.
17. Szlucska Mihályné Aszód, Bethlen G. u. 41/B alatti lakos 

fellebbezése
A Képviselőtestület Szlucska Mihályné jövedelempótló 

támogatás elutasítása elleni fellebbezését nem támogatta, a 
fellebbezést elutasította.
18. Rendelet külterület belterületbe való csatolásáról

A Képviselőtestület a 23/1993. (XI. 23.) ÖR sz. rendeletét 
elfogadta, s jogérvényesnek mondta ki.

Aszód Város Önkormányzat Képviselőtestülete soron kö
vetkező ülését 1993. december 14-én 15 órakor, soron kívüli 
ülését 1993. december 15-én 14 órakor tartja.

Laukó Józsefné szerv. adm.
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Tisztelt Felügyelő Asszony!
Az Aszódi Tükör novemberi számá

ban nyílt levelet intézett Aszód iskolás
korú gyermekeinek szüleihez és a lap 
olvasóihoz. írásában felvázolta a helyi 
evangélikus közösség terveit és célkitű
zéseit az evangélikus gimnáziumi tago
zat beindításával kapcsolatban, ügy 
véljük, igen tiszteletre méltó az az ügy
szeretet, amellyel az egyházi iskola új
raélesztésén fáradozik, mint ahogyan 
tiszteletre méltó minden olyan törek
vés, amely önzetlenül, egyéni érdekek 
érvényesítése nélkül, a mindenkori em
beri értékek megteremtését vagy meg
érzését tekinti céljának.

Nyílt levele a tervek ismeretén túl 
azonban olyan részleteket is tartalmaz, 
amelyek a jelenleg még működő állami 
gimnázium igazgatóját, tanári testületét 
és tanulóifjúságát is érintik. És mivel 
Ön nem közvetlenül hozzánk intézte 
sorait, hanem Aszód város nyilvánossá
ga előtt nyilatkozott a mindannyiunkat 
érintő kérdésekről, magunk sem tehe
tünk mást, mint e lap hasábjain tesszük 
közzé gondolatainkat.

Aki e sorok olvasása közben arra szá
mít, hogy a törvény szavát kívánjuk 
majd megkérdőjelezni vagy az Evangé
likus Egyház igényének jogszerűségét 
kétségbe vonni, az csalódni fog. Az ál
talános iskolákba küldött körlevelek 
tiszta szándékát sem vonjuk kétségbe, 
mint ahogyan Felügyelő Asszony felhívó 
közleményének nemes céljait sem Csu
pán azokra a sorokra kívánunk válaszol
ni, amelyekben Ön kérdőjelezte meg az 
iskolánkban eddig és most is folyó neve
lői munka szándékait és nemes céljait.

Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium 
és Gépészeti Szakközépiskola az el
múlt közel fél évszázad folyamán álla
mi iskolaként működött, ugyanúgy, 
mint az ország általános és középisko
láinak túlnyomó többsége. Tanári testü
leté generációk sokaságát nevelte er
kölcsre, emberi tartásra, a haza és a 
település múltjának ismeretére és tisz
teletére. Generációk sokaságának adott 
megbízható ismereteket, műveltséget 
és tág látókört. Ugyanúgy, ahogyan az 
ország általános és középiskoláinak túl
nyomó többsége tette.

Ön is azokhoz szólt, “akiknek jelent 
valamit az erkölcsi nevelés fontossága, 
jelent valamit Aszód múltjának ismere
te és tisztelete, akiknek jelent valamit a 
tartás és nevelés”. Szándékaink tehát 
közösek, és ha ezt bárki kétségbe vonná 
az aszódi -hajdani és jelenlegi -tanárok
ról szólva, úgy az elmúlt fél évszázad 
összes magyar nevelőjének, tanárainak 
munkájáról mondana elmarasztaló íté
letet. Ön úgy véli, ezt a munkát “Jézus 
Krisztusra hagyatkozva és figyelve...

eredményesebbé lehet tenni, mint anél
kül”. Ebben sem vitatkozunk. Ám ha 
elfogadnánk azt a feltételezést, hogy 
kizárólagosan az egyházi iskolák neve
lési eszményei felelnek meg az általános 
emberi, erkölcsi normáknak, akkor azo
kat a tiszteletre méltó tanárokat sértenénk 
meg, akik az elmúlt évtizedek állami is
koláiban minket -  és Önt is, tisztelt Fel
ügyelő Asszony -  erkölcsre, tartásra, az 
emberi tisztaság igényére nevelték.

Nem lenne helyes, ha más szakmák 
elkötelezettjeinek munkáját akár erköl
csi, akár szakmai szempontból minősí
tenénk. Aki ezt megteszi, az az egyes 
jelenségek külső szemlélőjeként téves 
általánosításokba bocsátkozhat. Súlyo
san tévedhet is, hiszen olyan dolgokról 
mondana ítéletet, amelyhez nem ért. 
Ám beleeshet abba a hibába is, hogy 
önmagát tekinti a mindenkori és téved
hetetlen erkölcsi mérték birtokosának. 
Csupán arról szólunk, amihez értünk, 
amire a szakképesítésünk feljogosít.

Csak aki nem pedagógus, az nem 
tudja, hogy egyetemi tanulmányaink 
befejezése után esküt tettünk mind
azokra az értékekre, amelyek Felügyelő 
Asszony cikkében az eredményes mun
ka követelményeként szerepelnek. 
Nem személy szerinti szerződésben kö
teleztük el magunkat. Mert a szerződés 
“két vagy több személynek közös meg
egyezésén alapuló, írásba, esetleg tör
vénybe foglalt megállapodása, amely
ből (kölcsönös) jogok és kötelezettsé
gek következnek”. A Magyar Nyelv Ér
telmező Szótára határozza meg így a 
szerződés fogalmát. A szerződés tehát 
tágabb, mint két fél jogait és kötelezett
ségeit magába foglaló aktus, több, mint 
egy hűségnyilatkozat.

Csak aki nem pedagógus, az nem 
tudja, hogy mi mindannyian már akkor 
tettünk önmagunknak egy minden kül
sőségektől mentes fogadalmat, amikor 
ezt a pályát választottuk. És azt sem, hogy 
minden aláírásnál ékesebb bizonyítéka 
elkötelezettségünknek, hogy körülmé
nyeink ellenére is a pályán maradtunk.

Változatlanul az a szándékunk, hogy 
“a legjobb tudásunkkal szolgáljuk a ne
velés ügyét”, hogy “szakmailag a ma
ximumot nyújtjuk”, hogy “emberi ma
gatartásunk és erkölcsi életünk feddhe
tetlen”, “a diákokkal való kapcsolatunk 
szeretetteljes” legyen. Azt Ön is elis
meri -  hiszen írásában is megemlíti - , 
hogy mindezek a legalapvetőbb köve
telmények a mindenkori pedagógussal 
szemben. Ám az Ön által leírtakat he
lyesbítenünk is kell: sem a diákok, sem 
szüleik, sem tanártársaink körében nem 
szítottunk és szítunk indulatokat az 
egyházi nevelés értékrendje ellen. Isko

lánkban a hit mindenkor minden ember 
személyes magánügye volt. Az is igaz: 
hívő tanártársaink és tanulóink egyike 
sem gondolta azt, hogy a vallásukat 
nem gyakorlók vagy a nem hívők em
beri értékeiket, erkölcseiket tekintve si
lányabbak, értéktelenebbek lennének. 
Legfeljebb egyvalamiben voltak má
sok, mint ők, és a mi iskolánkban a 
“másság” soha nem volt vétek.

Azt is csak az mondhatja, hogy ná
lunk “nem volt szokás számonkénti”, 
aki nem dolgozott az oktatásügyben. 
Mert különben tudná, hogy a pedagó
gusok munkáját rendszeresen figye
lemmel kíséri egy szakmai felügyelet, 
a mindenkori igazgató pedig irányítja 
és ellenőrzi a pedagógiai munkát, és ha 
kell, számon is kéri a hiányosságokat. 
Az igaz, hogy ítéleteit és döntéseit nem 
viszi egy helyi újság nyilvánossága elé, 
mert azok nem is oda valók. Mindez a 
céh belső ügye, azok dolga, akik ilyen 
irányú szakmai képesítéssel rendelkez
nek. Felkészültség, rátermettség, em
beri tapintat és jó ízlés is kell ehhez. És 
természetesen “respektív” személyiség.

Felügyelő Asszony is hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy egy iskola 
élén “respektív személyiségű” igazga
tó álljon. Az Ön által említett iskolák 
tanulói és tanárai örülhetnek: azon fe
lül, hogy kitűnő szakmai felkészültsé
gű tudósok vezetik intézményüket, sze
mélyükben egyúttal “respektív ember
re”, nem utolsósorban jó igazgatóra is 
leltek. Ön csupán abban téved, hogy a 
respektivitás nem egyedüli biztosítéka 
az egyetemi vagy főiskolai katedra. Az 
oktatás mindennapi gyakorlatából tud
hatjuk, hogy egy iskola igazgatóját 
nem a tudósi karrier teszi nélkülözhe
tetlenné, hanem -  szaktudása és humá
nus magatartása mellett -  vezetői adott
ságai, szervező készsége és számos 
más gyakorlati erénye.

És “ilyen sem terem minden bokor
ban”. A felsőoktatásban végzett munka 
éppúgy tiszteletre méltó, mint az óvo
dai nevelés. Ezen a széles skálán csak 
az köt össze minket, hogy tanítunk, ne
velünk. Ám minden iskolatípusban 
végzett tevékenység egy-egy külön 
szakterület, más és másfajta képessége
ket és készségeket feltételez. És sem
miféleképpen nem lehet a respektivitás 
-  vagy hogy magyarul szóljunk: a tekin
tély, a tisztelet, a megbecsülés -  mércéje.

A tisztelet és a megbecsülés pedig 
mindenkinek kijár, aki emberként él, 
tevékenykedik, nemes célokért harcol, 
ápolja a hagyományt, vagy újat épít. 
így hát maradunk mi is az Ön iránti 
tisztelettel:

a gimnázium tantestülete
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A z a sz ó d i ö n k o rm á n y za ti g im n á z iu m
m ű k öd ik

Figyelmesen elolvastam Horváth 
doktornőnek az Aszódi Tükör novem
beri számában megjelent írását.

Fogadalma, hogy minden eszközt 
megragad egy evangélikus tagozatú 
osztály indítására a gimnáziumban, és 
ehhez megnyeri Aszód és a környék 
lakosságát, véleményem szerint tiszte
letre méltó. Az a szervezkedés azonban, 
amellyel a munkához nekikezdett Detre 
esperes úrral, most, a beiskolázáskor 
csak zavart kelthet. Jelentkezőket vár
nak egy hivatalosan nem létező iskolá
ba.

Tagadhatatlan, hogy a doktornő által 
említett tárgyaláson szó esett az evan
gélikus tagozatról, de ugyanúgy szó 
esett arról is, hogy az evangélikus egy
ház végül is nem a falakhoz ragaszko
dik, hanem az egyházi oktatás lehetősé
géhez: vagyis pénzbeli kárpótlást is el
fogadhatónak tart. Az ügy tisztázása 
érdekében felkerestük Harmati püspök 
urat, 1993 júliusában azonban nem fo
galmazta meg az egyház végső kíván
ságát.

A jelenlegi helyzet -  ismereteim sze
rint -  a következő. Az Aszódi Petőfi 
Sándor Gimnázium és Gépészeti Szak- 
középiskola az Aszódi Önkormányzat

tulajdona. Övéi az 1930-as évek elején 
épített régi épülettel együtt az ötvenes 
évek végén hozzáépített tantermek és 
tornaterem, a hetvenes években elké
szült műhelyek és laboratóriumok, az 
1987-ben átadott uszoda is. Ez az épü
letegyüttes csak együtt működhet!

Az Önkormányzat ragaszkodik a 
gimnázium fenntartásához. Ha az isko
la életében bármit változtatni akar, ak
kor az Önkormányzati Törvény alapján 
véleményt köteles kérni az itt tanuló 
gyerekek szüleitől és az itt dolgozó pe
dagógusoktól -  bár mindennemű dön
tés joga egyedül az övé. Kétlem, hogy 
az Önkormányzat Képviselőtestülete 
figyelmen kívül hagyná a szülők véle
ményét, és hiszem, hogy továbbra is 
fontos számára az is, hogy az intézmény 
dolgozóinak nem egy része, hanem 90 
százaléka ellenzi a gimnázium egyházi 
tulajdonba adását. Azt pedig a törvény 
is kimondja: az épület átadása nem za
varhatja az intézmény működését.

Az esperes úr felmérése elbizonyta
lanította a szülőket. Evangélikus osz
tályba írassam a gyermekemet -  kér
dezhetik - , ami nincs; a régi gimnázi
umba jelentkezzen, ami lehet, hogy 
nem lesz?

Szeretnék mindenkit megnyugtatni. 
Az új oktatási törvény egyértelmű. A 
szülőknek joguk van ahhoz, hogy gyer
mekük olyan iskolában fejezze be a ta
nulmányait, amilyenben elkezdte. En
nek jegyében ragaszkodunk a meglévő 
csoportok oktatásához, és 1994 szep
temberében az alábbi öt osztályban 
kezdhetik meg tanulmányaikat a gyere
kek az önkormányzati gimnáziumban:

-  francia-magyar két tanítási 
nyelvű gimnázium

-  hatosztályos gimnázium

-  négyéves gimnázium

-  számító stechnika-gépgyár- 
tástechnnlógiai technikum

-  autószerdőszakközépiskola.

Várjuk a jelentkezőket!

A középiskola vezetősége nevében: 

Frajna Miklós igazgató

KOREN-DÍJ
Korén István 1833-ban elfogadta az 

aszódi evangélikus egyház meghívóle
velét, és 1834-ben elfoglalta a latin is
kola tanári és egyben segédlelkészi ál
lását. Az ezt követő 23 év az évszáza
dos múltra visszatekintő középiskolá
nak a legkiemelkedőbb korszaka.

E kiemelkedő férfi munkásságát 
mércének állítva Aszód Város Önkor
mányzata, a város Képviselőtestülete a 
kiváló pedagógusok elismerésére Ko
rén István-díjat alapított.

A másodízben (a 9/1992. ÖR. alapján 
minden évben kiadandó) átadásra kerülő 
díjat 1993-ban a Petőfi Sándor Gimná
zium és Gépészeti Szakközépiskola ta
nárnője, Bátonyi Lászlóné vehette át.

A város Képviselőtestülete által jú 
niusban keltezett oklevelet a gimnázi
um novemberi diákparlamentjén Ba- 
gyin József polgármester nyújtotta át az 
intézményben 22 éve tanító pedagó
gusnőnek.

Bátonyi Lászlóné, Marika néni ne
kem is osztályfőnököm, orosz- és né
mettanárom volt négy éven keresztül.

Nem tartoztam a könnyen kezelhető 
fiúk közé. Folyamatosan ellenkeztem, 
szándékosan késtem az órákról, nem 
hordtam iskolaköpenyt, dohányozni 
jártam ide s oda, szemtelenkedtem, s ki 
tudja még, mely rovások szerepelnek a 
ballagóbotomon. Sokan már rég le
mondtak volna rólam, nem így Marika 
néni. ő  folyamatosan felnőttként ke
zelt, a lelkemre beszélt, próbált helyes 
útra téríteni, amin akkoriban kamasz
ként csak mosolyogtam. Mostanra, túl 
a tízéves osztálytalálkozón, közelítve a 
tizenöt éves találkozóhoz, egyre má- 
sabb a véleményem.

Zavarba hoztam volt osztályfőnökö
met, mikor fölkerestem, s kértem, mond
jon néhány szót az általam komoly elis
merésnek tartott Koren-díjáról.

Nem szívesen beszélek arról, amit 
csinálok. Beszéd helyett inkább dolgo
zom. Munkámat nem az elismerés utáni 
vágyakozás motiválja, hanem azok a 
pillantások, amelyeket a tanítványaim 
tekintetében látok úszni, mikor fájda

lommentesen tudom nekik beadagolni 
a száraz nyelvi tananyagot. Az elisme
rést egy tanár akkor kapja, mikor az 
elballagó fiatalembereken végigtekint, 
és örömmel érzi: tőlem is tanultak va
lamit. És ezt mi, pedagógusok együtt 
adjuk össze. Röviden ez a tanári hitval
lásom. Az Önkormányzat döntése meg
tiszteltetés, jó l is esik, de a megtisztel
tetés mellett sok kín is ér. Rajtam kívül, 
több kollégám is méltán vehette volna 
át e díjat, ő k  is megérdemelnék, hogy 
jobban odafigyeljünk, elismerjük mun
kájukat.

Pécelen lakom, s a kertem végén van 
egy másik középiskola. Húsz éve könyö
rögnek, hogy menjek oda, de én még 
mindig itt tanítok. Szeretem az aszódi 
gimnáziumot, az itt tanuló gyerekeket, 
a kollégákat, s a várost is. Nagyon há
lás vagyok, hogy észrevették a munká
mat. Úgy gondolom, hogy ez az elisme
rés személyemen túl az iskolának is 
szól.

Asztalos Tamás
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Miért ne küldje el?
Elsősorban azért, mert a 26/1981. 

(XI. 14.) ÉVM számú rendelet a mai 
napig kötelezővé teszi a kémények 
évenkénti kétszeri ellenőrzését, tisztí
tását és a 4 évenkénti műszaki felül
vizsgálatát.

Csak egy rendelet miatt tűije ezt a 
szolgáltatást?

Nem! A tüzelőberendezés és a ké
mény veszélyforrás a lakásban! Az 
alábbi részletek megtörtént balesetek 
jegyzőkönyveiből származnak.

1. idézet:
“A rendőrségtől kapott tájékoztatás 

szerint ...-án a házban lakók holtan ta
lálták ...t.

-  A balesetet feltételezhetően az 
idézte elő, hogy a CALOR-II hősugár
zó égésterméke szabálytalanul a zuha
nyozó szellőzését biztosító 2 db 150 
cm2 keresztmetszetű szellőző mellett 
volt kivezetve, és annak magasságában 
végződött. A visszaáramlott égéster
mék okozhatta a CO-mérgezést."

2. idézet:
“A családot a lakásukon keresték, 

mivel a félj nem ment dolgozni.
-  A KG-25-ös gázkazán égéster

mék-elvezetőjének vízszintes szaka
szában egy kézi működtetésű elzáró 
csappantyú volt beépítve."

3. idézet:
“Rosszullétről panaszkodtak a lakás

ba érkező szomszédnak, aki orvosi el
látásukról intézkedett.

-  Az égéstermék-elvezető cső a rög
zítés ellenére a deflektorba olyan mé
lyen becsúszott, hogy az égéstermék a 
helyiségbe visszaáramlott."

Nem folytatjuk az idézeteket, de ta
lán az évente történő több tucat súlyos 
kimenetelű tűzeset és szénmonoxid- 
mérgezés Önt is meggyőzi, hogy nem 
felesleges a tüzelőberendezések és 
égéstermék-elvezetők időszakos ellen
őrzése.

A gázkészülék nem kormot, miért 
kelt a kéményt tisztítani?

Általában nem kormol, de néha igen, 
és ilyenkor ki kell a kéményt tisztítani. 
De gázkészülékeknél nem a kémény- 
tisztítás a lényeg, hanem a kémény át
járhatóságának ellenőrzése.

Ez mit jelent?
Azt, hogy a gázkészülék nem jelzi, 

ha akadozik az égéstermék- elvezetés, 
ezért nekünk kell ellenőrizni, hogy az 
égéstermék szabadba távozásának 
nincs-e akadálya.

Miért nem jelzi?
Először is azért, mert általában nincs 

látható, érezhető füstje. Az égéstermék 
főleg széndioxidból (CO2), vízgőzből 
(H2Ó) és kevés szénmonoxidból (CO)

áll. Ezek mind színtelen, szagtalan gá
zok, gőzök. Másodszor, a háztartásban 
használt gáztüzelésű berendezéseknek 
általában “atmoszferikus” égőjük van, 
ami azt jelenti, hogy a körülöttük lévő 
légnyomáson vidáman ég a gáz, nincs 
szüksége sem túlnyomásra, sem a ké
mény huzatára.

Ha a kémény átjárhatóságával 
nincs baj, akkor minden rendben?

Nagyjából, de nem árt tudni, hogy a 
gázkészülékek jó hatásfokuknak kö
szönhetően 150-200 C°-os füstgázt ter
melnek. Ezt tovább hűti a huzatmeg
szakítónál (deflektor) bekeveredő szo
bahőmérsékletű levegő, így a kémény
ben már csak 50-100 C°-os a füstgáz
levegő keverék.

Az előzőekben már említettük, hogy 
a füstgáz nagy része vízgőz. Száz fok 
alatt a vízgőz egy része folyadékká ala
kul, amitől a kémény fala, különösen a 
kéményfej környékén átnedvesedik.

Miért veszélyes a kéményben a víz, 
hiszen az esó' úgyis éri?

Hát ez a víz nem az a víz, mint az eső. 
Az eső elvileg tiszta víz, a füstgázban 
lévő víz viszont a szintén a füstgázban 
lévő széndioxiddal jól összekeveredve 
savas vízzé válik. De nemcsak ez a 
különbség! Egy kéményen keresztül 
évente akár (nem tévedés) több tonna 
vízgőz is távozhat, míg ugyanabba a 
kéménybejutó éves csapadék (500-600 
mm/év) mennyisége jó ha egy vödör- 
nyi. A savas víz és a mész egymással 
kémiai reakcióba lépnek, aminek az 
eredménye a vakolat és a téglák közti 
habarcs elporladása.

Mennyire veszélyes a gázkémé
nyek korróziója?

Rendkívül veszélyes! Új kémények 
1-2 éven belül tönkremehetnek. A le
hulló habarcstörmelék eldugítja a ké
ményt, amit a tüzelőberendezés “nem 
vesz észre” !

Hogy lehet ez ellen védekezni?
A kémények utólagos béléscsövezé

sével, saválló anyaggal (cementtel) va
ló belső vakolással. Persze mint általá
ban mindig, a bajt megelőzni könnyebb 
lenne, mint utólag -  ha ez egyáltalán 
lehetséges -  javítani a hibát.

Hogy lehet megelőzni ezt a korró
ziót?

Elsősorban méretezéssel. Mivel sem 
a kicsi, sem a nagy kémény nem jó, a 
kéménynek a tüzelőanyagtól függően 
pontosan a tüzelőberendezés teljesít
ményéhez kell igazodnia. (Gyakori hi
ba, hogy a tervezés megspórolása után 
a kéményhez kell igazítani a tüzelőbe
rendezés teljesítményét. Könnyű el
képzelni, hogy az ilyen spórolás mibe 
kerül az építkezőnek.) Ha teljes mér

tékben a kőművesre bízzák a kémény 
építését, az a lehető legegyszerűbb 
megoldást fogja választani.

Ez miért baj, hisz már húsz éve épít 
kéményeket?

Az lehet, hogy húsz éve épít kémé
nyeket, de akkor sajnos elmondhatjuk, 
hogy húsz éve épít (gázkészülékek 
szempontjából) rossz kéményeket!

Mi van, ha szűk a kémény?
Nem tudja az összes füstgázt elvezet

ni, így annak egy része a lakásba jut.
Mi van, ha túl bő a kémény?
A füstgáz a tágas hely miatt csak 

kényelmesen halad felfelé, ezért van 
ideje lehűlni. A lehűlt füstgáz rontja a 
huzatot és kiválik belőle a savas víz is.

Mi van, ha alacsony a kémény?
A huzat hajtóerejét főleg két dolog 

befolyásolhatja: a füstgáz hőmérsékle
te (minél melegebb, annál nagyobb a 
huzat) és a kémény magassága (minél 
magasabb egy bizonyos határig, annál 
jobb a huzat). Tehát a túl alacsony ké
ményben nem jön létre akkora huzat, 
hogy a keletkező összes füstgázt elszál
lítsa.

Mi van, ha túl magas a kémény?
Ha a füstgáznak túl sok utat kell meg

tennie, míg a szabadba jut, túl sok időt 
tölt a kéményben és lehűl. Erről már 
tudjuk, hogy baj. De a hosszú úton túl 
sokat érintkezik (súrlódik) a kémény 
falával és számottevő lesz a kémény 
“ellenállása”, ami szintén rontja a hu
zatot.

Milyen alakú legyen a kéménykür
tő?

Legjobb a kör alakú kürtőkereszt
metszet. Ebben az esetben a legkisebb 
egy adott keresztmetszetű és magassá
gú kémény belső felülete. Miért jó  a kis 
belső felület? Két okból. Ez a felület 
súrlódik a füstgázzal. Minél kisebb, an
nál kisebb a kémény ellenállása, azaz 
annál jobb a huzata. Másodszor ezen a 
felületen keresztül tudja a füstgáz lead
ni a hőjét. Minél kisebb a felület, annál 
melegebb marad a füstgáz. Gyakorlati
lag még elfogadható a négyzet alakú 
kürtőkeresztmetszet, és az olyan tégla
lap alakú kürtőkeresztmetszet, amely
nek egyik oldalhossza legfeljebb más- 
félszerese a másik oldal hosszának.

Mit csináljunk a meglévő ké
ménnyel, ha vizesedik?

Leggyakrabban ÉTI típusú gázkazá
noknál és HÉRA gázégős cserépkály
háknál fordul elő. Először is ne vigyük 
túlzásba a takarékosságot. A gázégők 
nagyobb lángja melegebb füstgázt 
eredményez, ez csökkenti a vizesedést. 
Nézzük végig a kéményt, tudunk-e ja 
vítani a hőszigetelésén (padlástéri va
kolás, tűzfaloldali hőszigetelés). Rit-
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kán, de előfordulhat, hogy a kémény 
fölöslegesen túl magas, ilyenkor cél- 
szeri visszabontani a fölösleges sza
kaszt. Ha mindez nem vezet eredmény
re, és a kémény méretei lehetővé tesz
nek némi keresztmetszet-csökkentést, 
saválló anyaggal kell kibélelni a ké
ményt. Legbiztosabb azonban, ha szak- 
vállalattal vizsgáltatja meg a problé
mát.

Mit csináljunk, ha a jó kémé
nyünknek nincs huzata?

Sajnos, ez is előfordul. Főleg a több
szintes épületek egycsatornás gyűjtő
kéményeivel. A hiba oka, hogy ez a 
kéménytípus túl bő (hátha egyszerre az 
összes tüzelőberendezés üzemel), és 
szakaszos üzemű gázkészülékek (víz
melegítők) vannak rákötve. Emiatt a 
kémény szinte mindig hideg, és nem
hogy nincs huzata, de egyenesen a hi
deg levegő áramlik a lakásba a kémé
nyen keresztül. Ha mégis kialakulna 
gyenge huzat, azt a többi szinteken lévő 
készülékek bekötései (lyukak a huzat
megszakítón keresztül) lerontják. Ezek 
a kémények felelősek a halálos kimene
telű füstgázmérgezések többségéért. 
Ma már tilos ilyeneket építeni, de jő pár 
ezer üzemel az országban. (Szegeden 
800 db-ot tartunk nyilván.)

Mit tehetünk az ilyen kémények
kel?

Sokat nem, de legalább legyünk tisz
tában a veszéllyel, és tartsunk be egy
két igen fontos alapszabályt. Gyűjtőké
mények esetében a fürdőszobai szellő
zők mindig legyenek szabadok. Leg
jobb, ha az ajtó nyitva van, legalább 
addig, amíg a vízmelegítő üzemel! Ha 
már a kádban ülünk, ne folyassuk a 
meleg vizet. Néha a “normális” egyedi 
kéményeknél is előfordul, hogy nincs, 
illetve megfordul bennük a huzat. En
nek is csak a hideg kémény lehet az oka. 
A védekezés lehetőségei hasonlóak a 
kémény vizesedésénél leírtakkal. Vég
ső esetben meg kell vizsgálni, lehet-e a 
kémény keresztmetszetét szűkíteni (pl. 
béléscsövezéssel). Természetesen, ha 
ritkán használt kéményről van szó, mint 
pl. kandallókémény (ami annál jobb, 
minél nagyobb a keresztmetszete) vagy 
hétvégi ház kéménye, akkor ez a jelen
ség természetes. Ezeket a kéményeket 
használatba vétel előtt elő kell melegí
teni. Ezt a koromzsákajtó kivétele után 
a koromzsákban elégetett újságpapír
ral, esetleg aprófával könnyen megte
hetjük.

Mi a helyzet a nem gázüzemű tüze
lőberendezésekkel?

Ezek a szénben, fában, olajban lévő 
szennyező anyagok miatt füstölnek is, 
szaguk is van, így nem nehéz észreven
ni, ha az égéstermék egy része a lakásba 
jut. Ezen kívül ezek a tüzelőanyagok a

levegővel nem tudnak olyan jól keve
redni, mint a gáz, ezért elégetésük sem 
olyan könnyű. Itt jócskán szükség van 
egy jól működő kémény huzatára. Ezek 
a berendezések azonnal jelzik, ha gond 
van a füstelvezetéssel. Nem is olyan 
gyakoriak ezeknél a füstgázmérgezé
sek.

Akkor a szilárd és olajtüzelésű be
rendezéseknél nincs is veszély?

De igen! Csak itt nem a füstgázmér
gezés az igazi veszélyforrás (bár néha 
az is előfordul), hanem a füstgázok ma
gas hőmérséklete, ami elérheti a 600- 
700 C°-ot is. Dyen hőmérsékleten az 
alumínium béléscső kiolvadna a ké
ményből. A fa már 300 C° fölött meg
gyulladna.

De mi gyulladhat meg egy kémény
ben?

Például a szurok, ami lerakódik a 
falára. A szurok 1000 C° fölött izzva ég 
el, a kémény külső fala akár több száz 
fokra is hevülhet, ezért nem mindegy, 
hogy milyen a kémény környezete. Ha 
a kéményseprőgyújtja meg és ellenőrzi 
az égést, akkor minden rendben van. Ha 
öngyulladás következik be, bármi elő
fordulhat.

Mit csinál a kéményseprő?
Ha kell, kéményt seper, ha nem kell, 

akkor “csak” megnézi a kéményt. Sok 
esetben első ránézésre megállapítható a 
veszély. Ilyen pl. a kémény túlterhelé
se, gáz- és nem gázkészülékekkel való 
vegyes terhelése, egyedi kémények 
több szintről való terhelése, készülékek 
szakszerűtlen bekötése, leromlott ké

ményállag, tűzveszélyes anyag a ké
mény közelében és még sorolhatnánk. 
A kémény belső szemrevételezésekor 
ellenőrzi az átjárhatóságot és a kémény 
belső állapotát. A hulló vakolat, lyukas 
béléscső még a jó  állapotú kéménynél 
is előre vetíti a közelgő problémákat.

VIGYÁZAT!
A nem egyenes (padlástérben, födém
ben stb. elhúzott) kémények átjárható
ságát nem elegendő huzatpróbával (ko
romzsákban meggyújtott újságpapír 
elégetésével) ellenőrizni. A kémény el
húzásban háromnegyed keresztmetsze
tig eldugult kémény is produkálhat lát
szólag jó  huzatot. Csakhogy egy újság
papír elégetésekor közel sem keletke
zik annyi füstgáz, mint egy gázkészü
lék üzemelésekor.

Négyévente egyszer komolyabb mű
szaki felülvizsgálatnak (füstnyomás
próbának) kell alávetni a kéményt, 
mely során a rejtett hibák kiderítése a 
cél. Gázkészülék bekötése előtt mindig 
el kell végezni a teljes körű kémény- 
vizsgálatot.

Ne küldje el a kéményseprőt!
A kéményszerkezet egyszerűsége 

miatt ne becsülje le a veszélyt, ne feledje, 
a kémény állaga romlik leggyorsabban 
egy épületen belül. Az Ön és családja, 
valamint az otthon biztonsága megéri 
ezt a kis törődést.

Pest Megyei Kéményseprő, 
Cserépkályhaépítő 

és Tüzeléstechnikai Vállalat
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“Jól csak a szívével lat az ember.
Am i igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan."

(Antoine de Saint-Exupéry)

A Néni kedvesen fogadott. Idegenként mentemhozzá, s úgy 
jöttem el, mintha már sokszor tettem volna nála látogatást. 
Invitálása, közvetlensége -  mint <5maga -csodálatos. Egyedül 
él, jólesik beszélgetnie valakivel. Persze van is miről: a fiatal
sága, az átélt háború és forradalom, a félje, a családja, a 
gyerekei, a fia... A járása már nem fiatalos, hisz 75. évét is 
betöltötte már. Mégsem tétlenkedik! Tündibündi kertésznad
rágot varr az unokának, gondozza a háziállatokat, igyekszik friss 
étellel meglepni a látogatóba jövő családtagokat. A rengeteg 
fénykép arról tanúskodik, hogy a család igencsak nagy lett. És 
majd karácsonykor együtt ünnepelnek... a mennyezetig érő ka
rácsonyfa nagy kincs a Néni számára, akárcsak a családja, a fia...

A fia, amikor csak teheti, jön (épp a 
mai nap voltam szemtanúja). Magával 
hozza feleségét és a kis kincset, a majd 
egyéves kislányát. Ebben a rohanó vi
lágban igen ritka ez a ragaszkodás, ami 
őt és az édesanyját összeköti. Pedig 
neki is kevés a 24 óra, nincs több, és 
mégis...

Mikor először láttam és hallottam őt 
énekelni a Podmaniczky-kastélyban -  
egy éve - ,  tapasztaltam közvetlenségét, 
kedvességét, őszinteségét és nyitottsá
gát. Művész, és mégsem néz le magas 
lóról a hozzám hasonló, egyszerű földi 
halandóra. Hallottam már innen-onnan 
történeteket életéről, pályájának kez
detéről, végül úgy döntöttem, a legiga- 
zabb forrást keresem fel az ügyben: az 
édesanyját.
Tőle akartam megtudni és másokkal is 
megismertetni MUKK JÓZSEF opera
énekes élettörténetét. A színtiszta igazat!

Már két lány volt a családban. Mukk József (orvosi műsz- 
rész) és felesége, Kárász Julianna (háztartásbeli) mindenre 
számítottak, csak arra nem, hogy egy harmadik jövevény 
bővíteni készül a négytagú család létszámát. És az édesanya 
(18 év után) 45 évesen, nagyon betegen szülte meg harmadik 
gyermekét 1962. február 23-án, Gödöllőn. A kisfiú az édesap
ja  után a József nevet kapta. Akkor még nem gondolták, hogy 
mi mindent fog örökölni az édesapjától: nemcsak a nevét, de 
az ének- és zeneszeretetét, kitartását, természetét.

Múltak az évek, a család anyagi helyzete nem engedett 
flancolást, de a szülők igyekeztek mindent megadni a három 
gyereknek, főként pedig a szeretetet. A két lányt már kerül
gették a fiúk, öccsüket viszont a zene, a zenélés, az éneklés 
vonzotta. Az első koncertet 6 évesen -  elsőosztályos korában 
-  adta: cselló és ének. Az egyház segítségével 11 éves korára 
kitanulta a kántorságot -  ebben is édesapját követte.

A család nagy fába vágta fejszéjét: építkezni kezdtek. Mire 
felépült a ház, már másik kiadás is kilátásban volt: a 13 éves 
fiút a budapesti konzervatórium cselló szakára hívja egy tanár. 
Azt mondják róla: ritkán születik ilyen tehetséges gyerek, a 
konzervatóriumban van a helye. Mindehhez persze pénz kell. 
Ekkor váratlanul megtörténik az életét sokban meghatározó 
tragédia: meghal az édesapja. Édesanyja megbetegszik, ő pénz 
nélkül nem mehet Budapestre tanulni! Hiába a tehetség, pénz 
nékül már senki nem törődött azzal, hogy hol van az a tehetséges 
gyerek! A ház után fizetni kellett a kölcsönt, a konzervatórium
álom szertefoszlott, és eltávozott a pillér a családból.

A következő három év Gödöllőhöz köti: a szakmunkáskép
zőben mechanikai műszerésznek tanul. Közben -  titokban -  
zeneiskolába is jár, Gödöllőn pedig szolfézst tanul. Nem verte 
nagydobra, hogy a napi 24 óra sokszor kevés minden megta- 
nulnivalóra, hogy egyszerre több helyen tanul a maga erejé
ből, hogy van egy célja, egy álma, amiért küzd... Nem könyör- 
gött segítségért, nem panaszkodott, végezte a dolgát kemé
nyen és kitartóan. így tette le sikeresen a szakmunkásvizsgát.

Újabb fordulat az életében: Tóth Teréz tanárnő és egy 
csodálatos segítőkész ismerős biztatta és segítette abban, hogy 
Szombathelyen folytassa a tanulást. Tanulóideje alatt 25-féle 
munkát végzett, így kereste meg a kiadásokra a pénzt. Volt ő 
takarító, postás és még sorolhatnám. Hogy mikor jutott ideje 
a tanulásra és az alvásra, azt elképzelni is nehéz. Minden 
támogatás nélkül, a Jóistenben bízva végezte mindennapi 
feladatát, emellett még az iskola énekkarában a tenor szólamot 

erősítette. A Szombathelyi Zenei Szakközép- 
iskolában csellistaként érettségizett!

Érettségi és egy sikertelen főiskolai felvé
teli után egy évig Aszódon a Zeneiskolában 
csellót tanított, majd a Liszt Ferenc Zenemű
vészeti Főiskola Budapesti Zenetanárképző 
Intézetében énektanári képesítést szerzett.

1987-ben felvették a Liszt Ferenc Zenemű
vészeti Főiskola ének tanszakának 3. évfolya
mára, 1989-ben pedig a Főiskola operaszakos 
hallgatója lett. Mindkét szakon tanára Só- 
lyom-Nagy Sándor volt. Rengeteget tanult, 
gyakorolt, a cselló nyomai, a kis lyukak még 
ott találhatók a szoba padlózatán. Talán most 
érezte először, hogy nem volt hiába a küzde
lem, talán lassan beteljesülnek az álmok. 
1989-ben Grazban az I. Nemzetközi Schu- 
bert-versenyen és Rómában a Valentino Buc- 
chi Modemdal-versenyen egyaránt III. helye
zést ért el. 1990-ben a “Modem művek tolmá
csolásáért” díjat vehette át, ezt követően 
1991-ben a Magyar Zenei Előadóművészek 

Társasága nívódíjban részesítette a koncertéletben kifejtett 
tevékenysége elismeréséül. 1991 augusztusától a Magyar Ál
lami Operaház ösztöndíjas magánénekese. Repertoárján 
egyaránt szerepelnek dalok, oratorikus művek, áriák, opera- 
szerepek. Boldog lehet, hisz azt csinálhatja, amit szeret. Fel
lépések (pl. Varázsfuvola), meghívások (jövőre Róma), kitű
nő példakép-kollégák (Gregor József és sorolhatnám).

Élért valamit, valami nagyot! Megküzdött érte, azt csak ő 
tudhatja pontosan, milyen áron lett belőle operaénekes. Lehet, 
hogy most irigyeljük is, de vajon küszködései idején melyi
künk cserélt volna vele helyet?

A szakmája és az édesanyja mellett elsősorban ott a család
ja. Felesége, Irénke tanárnő (spanyolt tanít és angolt), aki 
jelenleg otthon van lassan egyéves kislányukkal, Zsuzsikával. 
Kívánom, hogy Zsuzsika is olyan szeretetben nőjön fel, mint 
cikkem főszereplője!

November 19-én a Podmaniczky-kastélyban az aszódi em
berek is fültanúi (és szemtanúi) lehettek Mukk József tehetsé
gének. Segítőtársa most két művésznő volt: D. Erika -  zon
gora, és N. Judit -  ének. Sajnos, elég kevesen éltek az alka
lommal, és a tavalyinál igencsak kevesebben voltak. (Talán 
az időpont miatt, vagy a péntek esti Dallas volt az ok?) Bátran 
merem állítani azok nevében, akik a koncerten ott voltunk, 
hogy -  ismét -  csodálatos élményben volt részünk! Köszön
jük, Művész Úr!

Varga Mária
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KARÁCSONYT VÁRVA

A várakozás idején akarva-akaratlanul végiggondolom a mögöttem hagyott esztendőt. Az igaz, hogy a legfrissebb gondok 
foglalkoztatnak leginkább, hiszen megoldásra várnak, de az eltelt idő és az elvégzett munka higgadt értékelése utólag egyáltalán 
nem fölösleges. Hiszen tanulságot, megnyugvást, összességében erőt adhat a következő év új feladataihoz.

Ezzel bizonyára sokan hasonlóan vannak, hasonlóan gondolkodnak. Bízvást állíthatom, hogy országunkban, de településün
kön is felgyorsultak az események, megszaporodtak a szokatlan és váratlan helyzetek. Dönteni kell saját dolgainkban, s vannak, 
akiknek mások életét befolyásoló helyzetekben is dönteniük kell. Ezek a döntések pedig akkor jók, ha kiérlelt vélemények 
alapján, a partnerek egyetértésével születnek meg.

Sajnos -  ez egyre gyakoribb - ,  úgy tűnik, nincs idő a vélemények kiértékelésére. Ez azonban nem lehet mentség. A rohanó 
időhöz, a kérlelhetetlenül ránk zúduló eseményekhez kell alkalmazkodni, mégpedig úgy, hogy a vélemények kialakításának és 
a döntések előkészítésének is fel kell gyorsulni. Ez sokkal több energiát igényel, mint amit évekig megszoktunk, és a 
döntéshozóktól pedig igen nagy felelősséget vár el. Ebben a felgyorsult folyamatban óhatatlanul hibázni is lehet, és hibázunk 
is. A döntéshozók legnagyobb felelőssége pedig az, hogy a felismert hibát a lehető leggyorsabban javítsák ki, és a hibás döntés 
kárvallottjait kövessék meg, a tanulságára pedig emlékezzenek. A hibázás egy nagyon esendő, emberi vonás. Mindnyájan 
tapasztalhattuk magunkon is, másokon is. A hiba elismerése és kijavítása azonban ennél sokkal több: megfontoltságot és 
felelősséget jelent. A hátrányt szenvedtektől elnézést kérni mély humanizmust, a hibás döntések tanulságait feldolgozni pedig 
felelősséget viselni tudást jelent.

Mindezek a gondolatok igen általánosak. De rengeteg, jó és kevésbé jó dolog történik velünk egy év alatt is, ezért ez az 
általánosítás.

Most pedig jön a karácsony, az újjászületés. A várakozás alatt mindenki megteheti, megteszi, hogy végiggondolja a 
hátrahagyott esztendőt, és értékeli azt. Szeretteit megajándékozza, hogy szeretetet adjon és kaphasson, megmutatva saját érzéseit 
előttük. így várva a következő esztendőt, mely előttünk áll, a maga könyörtelen realitásával és reményteljes lehetőségeivel.

A karácsonyt várva ilyen és ehhez hasonló gondolatok foglalkoztatnak. Az ünnep szépsége és meghittsége azonban segít a 
hétköznapok nehézségein túljutni, és erőt ad az életemhez, a sokszor nehéz munkám elvégzéséhez.

Ugyanezt kívánom minden aszódi polgártársamnak, ezen felül boldog karácsonyt és reményteljes új esztendőt mindnyájunknak.

Bagyin József 
polgármester
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Earácsonj]
Tisztelt Olvasó!
Tisztelt Aszódi Polgárok!

Ünnepre készülődünk. Vajon tudunk-e még ünnepelni? 
Merünk-e megállni, és szembenézni önmagunkkal? Vagy en
gedjem, hogy elkapjon a vásárlási láz, a rohanás, a tevékeny
ség, hogy ne kelljen komolyabban és mélyebben elgondol
kodni az élet nagy kérdéseiről, és levonni azokat a következ
tetéseket, amelyek változást jelentenének az életemben?

2000 évvel ezelőtt gyermekként jött el közénk az Isten Fia. 
“Az Isten emberré lett, hogy az ember isteni életet élhessen.” 
-  tanítják az első század hittudósai. Szemléljük a betlehemi 
barlangistállót, és be akarjuk fogadni: mi is az a Szeretet, 
amely eljött a földre, ide, a mi világunkba. A város lakói nem 
fogadták be, ezért kellett a város széli istállóban meglátnia a 
napvilágot. Isteni események történtek, de a város lakóinak az 
élete a maga szürkeségében ment tovább.

Azonban voltak, akik befogdták Őt, és az ő életük, szívük 
megtelt kegyelemmel és boldogsággal. Az öröm első befoga
dói Mária és József. Mária, aki kilenc hónapon át szíve alatt 
hordozta magzatát, most elfelejti a vajúdás fájdalmait, mert új 
élet született a világra. És ez az új élet az Isten Fia földi 
életének a kezdete.

Örül József is, mert az Isteni Gondviselés mindent elrende
zett. Hiszen ő a zsidó törvények szerint elbocsáthatta volna 
Máriát, de nem tette, mert “igaz ember” volt.

Az Isten örök tervében különös helye van a családnak, mert 
amikor az Isten Fia eljött közénk a földre, a családi élet 
közösségét választotta. Az 1994. esztendőt az ENSZ a Csalá
dok nemzetközi évének nyilvánította. Új fénybe kerülnek a 
családi élet erényei: az ajándékozás, a közösség, a nagylelkű
ség, a szeretet, az új élet létrehozása és a nevelés magasztos 
feladatai. A családi élet közössége a legalapvetőbb emberi 
közösség mind a társadalom, mind az egyház életében.

Boldogok a pásztorok is, akik hisznek az angyali szózatnak: 
“Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a 
jóakaratú embereknek”. Menjetek Betlehembe, mert megszü
letett a Megváltó! Ez lesz a jel: “Gyermeket találtok, pólyába 
takarva, jászolba fektetve”. És a pásztorok elindultak. Ahhoz, 
hogy Istennel találkozzak, nekem is elsősorban hinnem kell a 
róla szóló üzenetet, és el kell indulnom Feléje a szeretet által.

Boldogok a Napkeleti Bölcsek is, akik a csillagok állásából 
kiolvasták a különleges Jelet, mely a zsidók királyának a 
születését jelentette. És ők is elindultak... Csak akkor találok 
rá Istenre, ha merem az új élet kockázatát vállalni. Tudok 
olvasni az idők jeleiből, kész vagyok bűnbánatot tartani, 
lebontani a falakat, amelyek elválasztanak Istentől és a másik 
embertől egyaránt.

Van valaki, aki nem boldog, mert fél ettől a Gyermektől. 
Heródes, a gonosz király. Milyen hatalom lehet az, amelyet 
egy újszülött is veszélyeztethet?

A Kedves Olvasónak, és minden aszódi polgárnak kegyel
mekben gazdag, áldott, békés karácsonyt és boldog új eszten
dőt kívánok. Kívánom a betlehemi Kisded Jézus szeretetét, 
békéjét és boldogságát, legyen ez a karácsony mindenki szá
mára olyan, hogy az ünnepek elmúltával e szavak valóságosak 
legyenek: ez volt életem legszebb karácsonya.

Dr. Huszka Mihály 
plébános

KÉRDEZ A GYERMEK

“Ott fenn lakott a csillagok felett, 
de mikor karácsony este lett, 
lejött a földre mint kicsiny gyerek.
És ó, a hidegszívű emberek!
Kis istállóban kellett hálnia.
Szalmán feküdt ő ,  az Isten Fia.
Elhagyta érettünk az egeket.
Úgy-e, apukám, nagyon szereted?"

Az apa nem szól. Olyan hallgatag.
De a kis kedvenc nem vár szavakat. 
Odaszorítja vállára meleg, 
kipirult arcát, s tovább csicsereg.

“Kicsiny gyermek lett, gyenge és szegény, 
és ott aludt az állatok helyén, 
szűk istállóban. Nem is érthetem.
Milyen meleg ágyacskám van nekem, 
pedig csak a te kislányod vagyok.
S ő ,  Isten Fia, Ó, a legnagyobb, 
szalmán feküdt, amikor született.
Úgy-e, apukám, nagyon szereted?"

Kint csillagfényes, hideg este... tél...
Bent apja ölén kisleány beszél.

“Ott se nyughatott szalmafekhelyén. 
Futniok kellett éjnek éjjelén.
Halálra keresték a katonák.
Menekültek a pusztaságon át.
Milyen keserves útjuk lehetett.
Úgy-e, apukám, nagyon szereted?"

Az apa leteszi a gyermeket.
“Úgy-e, szereted? Úgy-e, szereted?”
Nem bíija már, el kell rohannia.
A jászolban fekvő Istenfia 
karácsonyesti képe kergeti.
Feledte, és most nem feledheti.
Most a szeméből könnyre könny fakad. 
Most vádakat hall, kínzó vádakat. 
Elmenekülne még, de nem lehet.
Most utólérte az a szeretet.

S míg a szívébe égi béke tér, 
mintha körül a hólepett, fehér 
tető, utak felett távol zene, 
angyalok tiszta hangja zengene 
szívet szólongató, szép éneket:
“Szegény lett érted. Úgy-e szereted?”

Túrmezei Ember 
Adventtól adventig...
(E. Sajtóosztály, 1987)





Karácsony
Karácsony -  egyházi és 

polgári ünnepként -  régi 
idők óta közös ünnepe né
pünknek ebben a hazában. 
Az ünnepléstől elválasztha
tatlan érzelmi megnyilvánu
lások mint langyos szél és 
bágyadt napsütés oldani pró
bálják a legkeményebb szí
veket is, hogy a családi ott
honokba békesség, szeretet, 
csend és megértés költözzék 
-  legalább az ünnepnapok 
idejére. S mint karácsonyfára 
a csillogó díszeket, úgy aggat
juk erre az ünnepre várako
zásainkat, vágyainkat, hogy 
karácsonyunk a szeretet, a 
békesség, a család ünnepe le
hessen. Úgy szeretnénk oda
adni Valakinek gondjainkat, 
nyugtalanságunkat, félel
münket, bizonytalanságun
kat, csalódottságunkat, 
könnyeinket, hogy az ünnep 
elmúltával visszavehessük 
azt, mert a miénk az, és csak 
azokkal együtt vagyunk azok, 
akiknek korábban ismertek az 
emberek, vagy mi ilyenre for
máltuk magunkat. Ezért hang
zik idegenül a karácsonyi 
evangélium. Megszületett a 
Megváltó! Nem értjük a betle
hemi pásztorokat, mi vitte 
őket örömmel arra, hogy meg
keressék az istállót, elmond
ják az angyali üzenetet, és 
boldogan menjenek vissza 
munkájukhoz, mert mindent 
úgy találtak, ahogyan hírül 
kapták?

Olyan értetlenül hallgat
juk a karácsonyi evangéliu
mot, mint Izrael népe hall

gatta Ézsaiás prófétát, ami
kor fogságban élőknek a 
Messiás uralkodásáról szólt: 
“A nép, amely sötétségben 
jár, nagy világosságot lát. A 
halál árnyékának földjén la
kókra világosság ragyog... 
Mert egy gyermek születik 
nekünk, fiú adatik nekünk. 
Az uralom az ő vállán lesz, 
és így fogják nevezni: Cso
dálatos Tanácsos, Erős Isten, 
Örökkévaló Atya, Békesség 
Fejedelme... A Seregek Urá
nak féltő szeretete viszi vég
be ezt.” (Ézs.9,1 és 5-6 vers).

Bűneink fogsága teszi, ne
hézzé karácsony méltó és 
tartalmas megünneplését! 
Különösen is fokozza ezt a 
nehézséget az a tény, aho
gyan Izrael népe a babiloni 
fogságban aránylag jól érez
te magát, hiszen berendezke
dett a hazától idegen földön 
is. Furcsa szemeket meresz
tettek azokra, akik a hazai 
földet, a jeruzsálemi templo
mot, az Isten szabadító mun
káját emlegették. Csaknem 
szánakozó szemekkel mér
ték végig azokat az Istenhez 
hűséges idősebb embereket, 
akik napi imádságukat Jeru- 
zsálemfelé fordulva hangosan 
mondták, mintegy tanítva a 
fiatalabb nemzedéket az Isten
hez való hűség fontosságára.

Ezért lett a karácsonyt 
megelőző4 vasárnap advent, 
mely a lila színű templomi 
térítőkkel arra emlékezteti az 
oda érkezőt: az igazi kará
csony a bűntől való szabadu
lás. A lelkiismeret terhe alól

csak a bűnbocsánat szabadít 
fel, azaz az Isten kegyelme! 
Ezt hirdette nevével az ad
venti idő Jézusra mutató 
alakja: Keresztelő János. Hi
szen köztudott, a János név 
ezt hordozza: kegyelmes az 
Isten! Bár tényleg ezt hor
dozhatnák közöttünk a János 
nevű idősek, fiatalok és gye
rekek! Adná az Isten, hogy 
ne csak mint nevet, hanem 
mint életformát hordozná 
egyre több férfi és asszony, 
fiú és leány: Isten szeretete 
és kegyelme, a bűnbocsánat 
öröme tesz mosolygós em
berré, akinek arcáról, tekin
tetéről sugárzik a tisztaság, 
az isteni bűnbocsánat öröme 
és békéje! Ha ilyen kará
csony költözne be a szívek
be, elfogynának a tolvajok, a 
rablók, az útonállók, a rágal
mazók, a fecsegők, kihalna a 
rosszindulat, a gyanúsítgatás, 
elnémulna a veszekedés, az át
ok, a szidalmazás.

A reálisan gondolkodó 
ember -  ezek között érzem 
magam is -  azt mondja: ez 
szép lenne ugyan, de erre 
semmi reális esélyünk nincs! 
Mindig is voltak, és mindig 
is lesznek olyan társadalmi 
feszültségek, melyek az anya
giak egyenlőtlen birtoklásá
ból adódnak. Mindig is voltak 
és lesznek is olyan érdekel
lentétek, amelyek világnézeti
leg, politikai hovatartozásbeli- 
leg, vagy egyszerűen a mának 
élés gyakorlati elemeiből 
(kocsma, szórakozás, lusta
ság, nihil) fakadnak.

Ne tegyünk hát ez ellen 
semmit? Hagyjunk mindent 
a maga útján? Lehet, hogy 
sok -  zavarosban halászni 
szeretőnek -  embernek, kö
zösségnek, mozgalomnak -  
ez lenne az ideális. De a tár
sadalom léte és a nemzet jö 
vője, 1100 éves történel
münk megköveteli a szülők
től, a tanítóktól és tanároktól, 
városok és községek felelős 
vezetőitől és képviselőitől, 
hogy a meglevőrosszba sose 
törődjenek bele! Tanítani 
kell az ifjú nemzedéket, 
hogy keresse, hogy megta
lálhassa élete értékeit és 
szépségeit, melyek mara
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dandó kincset jelentenek je 
lenük, főként jövőjük szá
mára. Ez a kincs Isten földre 
érkezett szeretete -  maga Jé
zus Krisztus. Jézusnak kell 
középen lennie kará
csonyunkban is, akkor nem
csak apróságoknak, csecsebe
cséknek fogunk örülni múlan
dó, törékeny örömmel, hanem 
Isten közelében az egymáshoz 
lélekben is közel került embe
rek összetartozásával tudjuk 
igazán értékelni az otthonun
kat, a hazánkat, hozzátartozó
inkat és magyar népünket.

Kötelez bennünket, ke
resztény embereket minder
re a prófétai ígéret: “vessző
szál hajt ki Isai törzsökéből, 
hajtás saijad gyökereiről. Az 
Úr lelke nyugszik rajta, a 
bölcsesség és értelem lelke, 
a tanács és erő lelke, az Úr 
ismeretének és félelmének 
lelke”. (Ézs. 11, 1-2) A 
gyöngyöspatai katolikus 
templom oltárépítő mesterét 
ihlette meg maradandóan ez 
a prófétai ige, aki csodálatos 
gyümölcstermő fát alkotott a 
kivágott és halálra méltó tus- 
kóból, Dávid király édesap
ja, Isai derekából. Ez jelké
pezi: a bűnös, és ezért érzé
ketlen, életre alkalmatlan 
embervilág mégis új életre 
fakad, ha Isten tesz az életé
ért. így tett értünk is nagy 
dolgot az Isten az első kará
csony óta minden kará
csonyon. Abban a remény
ben: hátha közöttünk is, ben
nünk is éltető lesz a kegye
lem igéje!

Mindenkire, aki elolvassa 
ezeket a sorokat, Isten áldá
sát kérem Karácsony ünne
pén. A gyermekvers szép so
raival imádkozom minden
kiért:

“Karácsony szent ünnepén 
Szívből azt kívánom, 
Legyen béke a szívekben, 
S az egész világon! 
Szülessen meg a z ú r  Jézus 
Mindenki szívébe!
Töltse be az egész földet 
Igazi, szent béke!

Detre János 
esperes
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Szeretettel értesítjük az Olvasókat 
az Evangélikus Egyházközség karácsonyi alkalmairól:

December 19-én, advent 4. vasárnapján 10 órakor a templomban lesz istentisztelet. Délután 3 órakor pedig a 
gyülekezeti teremben az óvodások és általános kisiskolások karácsonyi délutánja lesz.

Decemer 22-én (szerdán) este 5 órakor a gyülekezeti teremben adventi esti istentiszteletet tartunk.
December 24-én (pénteken) Szenteste 5 órakor lesz a templomi istentisztelet.
December 25-én, karácsony első napján 10 órakor tartunk istentiszteletet, mely úrvacsoraosztással ér véget. Délután 

3 órakor a gyülekezeti teremben lesz majd istentisztelet.
December 26-án, karácsony második napján 10 órakor a templomban, délután 3 órakor a gyülekezeti teremben tartunk 

istentiszteletet.
December 31-én, Óév este 5 órakor lesz hálaadó istentisztelet.
Január 1-én, Újévkor 10 órakor a templomban, délután 3 órakor a gyülekezeti teremben tartunk istentiszteletet. 

Délelőtt úrvacsoraosztás is lesz.
Istentiszteleteinkre a gyülekezet tagjait szeretettel hívjuk és várjuk.

"Ó j érték, m i is örvendjünk,
A pásztorokkal bemenjünk,
Hogy lássuk, m it az Istenünk 
O szent Fiában minekünk!"

Aszód város minden polgárának, a város vezetőinek és elöljáróinak áldott Karácsonyt és békés új esztendőt kíván:
az Evangélikus Egyházközség vezetősége

...MIKOR LÁTTUNK JÖVEVÉNYNEK...? (Mt 25,37-40)
Sándor egy baranyai kis faluból szár

mazó fiú volt, csak nagyanyja élt, aki 
hitben nevelte. Ez a Sándor feljött Pest
re szerencsét próbálni. Jó drága pénzen 
albérletre talált egy vallásos családnál, 
így élt, dolgozott, magányosan, egyszer
egyszer templomba is elment.

Közelgett az első pesti karácsony. 
Elhatározta, hogy vesz a háziaknak egy 
új fordítású kis Újtestamentumot -  ka
rácsonyra. Meg is vette, mikor a szent 
este délutánján az előszobában ezzel 
fogadta háziasszonya:

-  Édes Sándorkám, ugye megérti, 
hogy szent este egyedül akar maradni a 
család, együtt megyünk templomba, 
aztán együtt szórakozunk egy kicsit. 
Magának biztosan van hol “kará- 
csonyoznia”.

Sándor már kint is volt az utcán, ki
sietett, mert szégyellte a könnyeit. Egy 
ideig az egyre néptelenedő körúton tén- 
fergett. Meg-megállt egy kirakat előtt, 
de nem látta azt, amit nézett. így ért el 
a Rudas László utca sarkáig, amikor 
valaki a vállára tette a kezét:

-H á t te merre jársz itt, Sándor? Te is 
felkerültél sáros kis falunkból?

-  Jóska! Istenem, a Jóska! Mondta 
nagyanyám, hogy itt élsz, de nem tud
tuk a címed.

-  Igen, itt lakom, nem messze, a Ru
das utcai vasutas-házakban, a vasútnál 
dolgozom. Látod, vettem még egyet s 
mást, most jövök a szolgálatból: roha
nok haza az asszonyhoz, meg a gyerek
hez. Te hova mégy? Be régen is volt, 
mikor együtt rúgtuk a focit az iskolaud
varon. Te voltál a kapus, mi? Most hova 
mégy?

-  Én? -  komorodott el Sándor -  se
hova sem megyek. -  S néhány szóval 
elmondta, hogyan tessékelte ki a házi
asszonya.

-  No, ugyan mi nem vagyunk temp
lomos emberek, de ha velünk töltenéd 
a karácsonyestét, kedves volna -  s már 
vitte is régi gyermekkori barátját kis 
otthona felé.

Egy óra múlva meghitt együttesben 
készülődtek a gyertyagyújtásra: a két 
barát, a fiatalasszony, a gyerek, meg 
egy kanári. Sándor lassan mindent 
megtudott róluk. Még a kanáriról is, 
hogy az asszonyának vette Jóska, vagy 
egy éve, de a madárka hónapok óta nem 
énekel. Kedves, barátságos, kint röp
köd, este magától repül a kalitkájába; 
csak éppen nem énekel.

-  Nem baj -  mondta a fiatalasszony 
- ,  én így is szeretem.

Aztán meggyújtották a gyertyákat. 
Mindenki kapott ajándékot. Még Sán
dor is. Jóska a szekrényből vett ki egy 
vadonatúj nyakkendőt a számára. Sán
dor zavartan nyúlt a zsebéhez, ott lapult 
benne a háziaknak szánt ajándék: -  Ha 
meg nem bántanálak benneteket, nek
tek adnám karácsonyra.

Jóska megilletődve vette kezébe a 
Bibliát. -  Hallod, te Sándor, amikor 
konfirmáltunk, akkor volt utoljára a ke
zemben. Ugye ebben van valahol Jézus 
születése?

-  Igen -  dünnyögte csöndesen Sán
dor.

-  Elolvasnád nekünk?
Az asszony ölébe ejtette a kezét. A 

kisfiú apja térdére könyökölt, és Sándor 
olvasni kezdte a karácsonyi evangéliu

mot. Elcsuklott a hangja, amikor ide 
ért: “... a szálláson nem volt számukra 
hely”.

Akkor egyszerre kapták fel a fejüket. 
Madárdal zendült fel a fejük fölött. A 
kanári rászállt a karácsonyfára, s mint 
valaki, aki végre hazatalált, a faágak 
illatától ujjongva, örvendezett a fé
nyeknek.

Sokáig, meghatva hallgatták. Mint a 
pásztorok az angyalok énekét.

Később Sándor megkérdezte Jóskát:
-  Emlékezel még a régi karácsonyi 

énekre? -  S már dúdolták is. Ügyetle
nül, hangot keresgélve, de nagyon 
mélyről. És az asszony hallgatta, és a 
gyerek hallgatta, és az angyalok hall
gatták, és a szoba-konyhás kis lakásban 
karácsony volt. Karácsony, mint azon 
az első éjjelen, Betlehemben: amikor 
megszületett a Gyermek.

Mikor Sándor a maga örömével 
megérkezett -  már eléggé késői órák
ban -, a “szálláson” háziasszonyát sírva 
találta a konyhában. Sírva és egyedül, 
körülötte sok, alig érintett étel.

-  Mi történt? -  érdeklődött döbben
ten.

-  Vacsora előtt összevesztem a fér
jemmel. Hozzám vágta az ajándékai
mat, s míg veszekedtünk, a rokonok 
elmentek, a féljem is elrohant valaho
va, s most itt vagyok egyedül, szép kis 
karácsony...

Szép kis karácsony. Sándor a Rudas 
László utcai kis lakásra gondolt.

Gyökössy Endre: Mai példázatok 
(Ref. Sajtóosztály, 1990)
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“A Z  IGE TESTTÉ L E TT... ”

Csendben, szalmán, szelíd barmok teste melegébe kö
szöntött be a világtörténet döntö eseménye.

Nem császárok parancsa, s zordon hadvezérek csatái 
határozták meg a világtörténetet, hanem az, hogy egy bet
lehemi istállóban “az Ige testté lett”.

Szép dolog, de nem elég nekünk csak a gyermekszemek 
karácsonyi ragyogását csodálni. Nem elég átélni az aján
dékozás vagy a megajándékozottság örömét. Még nem 
biztos, hogy ebből lesz karácsonyi magasztalás Istenünk 
felé.

Ez még nem szül olyan életet, amely mások arcán na
gyobb távlatban is mosolyt és a boldogság derűjét ragyog- 
tatja fel. Éppen ezért a karácsony -  mint a szeretet ünnepe 
-  felhívás a szeretet továbbsugárzására. Azt látjuk és ta
pasztaljuk, hogy karácsonykor az élet középpontjába ke

rült Isten embert újító gondolata. Ilyenkor mindenki törek
szik egy kicsit más, azaz jobb lenni. Igyeszünk másoknak 
örömet szerezni, közelebb kerülni egymáshoz. Az ünnep 
idején általában csend van és békesség.

Ennek csak örülni lehet. A karácsony emberközeli ün
neppé lett. De vigyázzunk arra, hogy ne csak egy gyorsan 
múló, elillanó hangulat legyen számunkra a karácsony!

Úgy ünnepeljünk, hogy legyen szívünknek, lelkűnknek 
felkészülése, hogy továbbra is karácsonyi emberek tudjunk 
maradni.

A lap minden olvasójának békés, szeretetben eltöltött 
ünnepet kíván:

az aszódi baptista gyülekezet

CZENE JÁNOS: KARÁCSONY

EGYEDÜL

A jövöbe hátráltál,
Összedőlt díszleteink 
romjain bukdácsolva 
zsugorodó árnyékodba, 
részvétlen tekintetedbe, 
mozaik mosolyodba, 
szavaid kicsorbult szegélyébe 
kapaszkodom.

ÚJRA VELED

Számon átremegnek 
a szavak;
sejtjeimbe kódoltalak, 
mohón és tétován 
táncollak körül, 
gyorsított gyönyörével 
a reménynek, mert 
elbűvöl lelked csillagállása 
és létünk közös lélegzete.

Az esti csillagok 
iker-magánya, 
a holdfénnyel szórt 
hópelyhek csillogása, 
a varázslattól ölelt 
pillanat békessége, 
a gyermek szemében 
kimondhatatlan 
igézet-izgalom, 
a másfajta csendesség, 
a megtalált szeretet.

S Z E R E T E T R E  K I É H E Z V E A  m agány

Szakmámból adódóan sok emberrel találkozom, s ha sikerül elbeszélgetnünk -  úgy igazán, 
közvetlenül - ,  sokféle kérdés felvetődik. Például: mi az emberek véleménye a szeretetről? 
Három, korban és jellemben különböző ember válaszát írnám le.

1. Szeretet? Szép szó! Csodálatos! Érzelem, ami sok mindent magába foglal, így például a 
megértést is.

2. Szeretet? Már unom, hogyha ez jön szóba! Ez számomra magánügy. Aki iránt szeretetet 
érzek, az úgyis érzi. Nézd meg, ott vannak a falfirkák, a pólófeliratok... hirdetik... nekem nincs 
szükségem ilyen megerősítésre.

3. Szeretet? Vallásos vagyok, számomra létfontosságú, és nemcsak az ünnepnapokon, hanem 
minden nap, minden percben. Azt hiszem, szeretet nélkül hideg kő lennék.

Szeretet. Egy érzés, ami belülről jön. De vajon érezzük-e? A szívünk mélyén? Ugyan már, 
ilyet kérdezni! Van úgy, hogy naponta többször is szóba jön szüléinkkel, nagyszüleinkkel, 
gyermekünkkel, szívszerelmünkkel kapcsolatban.

Közeleg a karácsony, a szeretet ünnepe. Ez idő tájt minden kicsit megváltozik. Készülődünk, 
ajándékot vásárolunk, pár kedves szót szólunk, s nem is vesszük észre: ez a pár kedves szó 
sokaknak egész éves “adag”, ezt kell beosztaniuk a következő ünnepig! Észre sem vesszük, mi 
van körülöttünk. Rohanunk, sietünk, fáradtak vagyunk, fogytán az energiánk. Pedig a minden
napi táplálkozás által nyerünk energiát a lótás-futáshoz. Sokszor nem is az ABC polcairól vett 
ételre van szükségünk, hanem egy másfajta, nem megvásárolható táplálékra. Naponta tapasz
talom az effajta éhséget! Hány embernek kell edződnie, megerősödnie, nem kimutatni, hogy mire 
is “éhes” tulajdonképpen? Egymaga küzd az éhséggel, magányosan.

Láttad-e odakint 
mily kopaszak a fák? 
Nézted-e furcsállva, 
hogy üres lett a táj? 
Figyelsz-e arra, 
hogy mi vesz körül téged, 
ha ezer dolgod akad, 
s nem fűz semmi érdek?

S ha nem fűz semmi érdek, 
akkor is vedd észre: 
magányos lett a táj, 
üressége kiált!
Te légy neki társa, 
örök jóbarátja, 
s ha te leszel magányos, 
benne lelsz barátot.

Varga Mária



KARÁCSONY SZELLEME

A S Z Ó D I

Várva várt ünnep a karácsony, ami
kor áll a fenyő, rajta csillogó, fénylő, 
ragyogó gömbök, szalagok, cukrok, 
égők, akkor egy percre az ember szívé
ben ott a szeretet. De csak egy percre. 
Karácsony szelleme ennyit enged, s 
utána elmúlik a varázs, szétfoszlik a 
szeretet. De miért? Hisz ott a sok szép 
ajándék, meglepetés. Akkor miért? 
Kérdezem újra, s újra. Aztán rájövök, 
mi mindennel jár az ajándékozás, a 
meglepetés beszerzése, a vásárlás. A 
boltokban való tülekedés, sorban állás 
a pénztárak előtt. Amikor mindent 
megvásároltunk, mert sikerült olyan 
dolgokat találni, amit épp szerettünk 
volna, akkor jön a nagy kérdés: vajon 
örömet okozunk-e a másiknak vagy 
csalódást. Ugyanis nem mindig szer
zünk örömet ajándékunkkal. De min
den évben újra és újra vesszük, mert ez 
így szokás, még akkor is, ha nincs pén
zünk, és kölcsönből vesszük. Elgondol
kodtam, miért ragaszkodunk a kará
csonyhoz. Miért akkor kell egymást 
meglepni ajándékkal, és miért csak ak
kor egy percre szeretem a másikat. 
Gondoltam, utánanézek, honnan ered a 
karácsony. Hátha rájövök a titokra, mi
ért vagyunk mi karácsony után olyan 
mérgesek, idegesek és fásultak. Sok 
embert megkérdeztem: szerintük mi
nek az ünnepe a karácsony. Mind azt 
válaszolta, hogy a kis Jézus szüle
tésének és a szeretetnek. De én még 
többet szerettem volna tudni, ezért ke
restem, kutattam az újságokat, átforgat

December 4.
Borbálának, a tüzérek és erődök vé

dőszentjének napja. De legfőbb védő
szentje volt Borbála a bányászoknak is. 
Olyannyira, hogy névnapja a bányák
ban sokáig munkaszüneti nap volt. 
Mint oly sok téli ünnep, ez is alkalmas 
házassági mágiára. Ha a ház kisasszo
nya cseresznyeágat metsz, és vízben si
kerül kihajtatnia, hamarosan férjhez 
megy. Amennyiben nincs cseresznyefa 
a kertben, megteszi Borbála-ágnak az 
orgona is.

December 13.
Luca ünnepe. Az év tán legtöbb ba

bonával tűzdelt napja. Ekkor kezdik fa
ragni a Luca-széket, s minden nap 
annyit munkálkodnak rajta, hogy pont 
szent karácsony előestéjére készüljön 
el. Mert tudvalevő, hogy aki többfajta 
fából és előírásszerűén készít Luca-szé-

tam a könyveket, és végre ráakadtam a 
titokra, amit szeretnék mindenkivel 
megosztani, feltéve, ha ők is kíváncsiak 
rá.

A The Encyclopedia Americana ezt 
mondja: “Kisséhomályos, hogy milyen 
okból tették a karácsonyt december 25- 
re, de általában azt tartják, hogy ezt a 
napot azért választották, mert megfelelt 
azoknak a pogány ünnepségeknek, 
amelyeket a téli napforduló körüli idő
ben tartottak meg, amikor a napok 
hosszabbodni kezdenek, hogy a nap új- 
raszületését megünnepeljék... A római 
szatumáliák (a földművelés istenének, 
Satumusnak, valamint a nap megújuló 
erejének szentelt ünnepség) ugyancsak 
ez időben zajlottak le, s néhány kará
csonyi szokás feltehetően ebben az 
ókori pogány ünnepségben gyökerezik.”

Utánanéztem a kis Jézus szüle
tésének is, erről a következőket találtam:

A New Catholic Encyclopedia elis
meri: “Krisztus születésének időpontja 
ismeretlen. Az evangéliumok sem a na
pot, sem a hónapot nem közlik... H. 
Usener feltételezése szerint ...amelyet a 
legtöbb szakember elfogad. Krisztus 
születésnapját azért tették a téli napfor
duló idejére (a Julián-naptár szerint de
cember 25-e, az egyiptomi naptár sze
rint január 6-a), mert a Mithra-tisztelők 
ezen a napon -  amelyen a nap vissza
fordul és megkezdi útját észak felé -  
tartották meg a dies natalis Solis Invecti 
(a legyőzhetetlen Nap születésének) 
ünnepét. 274. december 25-én Aurelia-

‘Babonanaptár
két, az a december 24—i éjféli misén 
ráállva meglátja a környék minden bo
szorkányát.

Ilyenkor van továbbá a Luca-maska- 
rába öltözés, a seprűn ülve gyalogszá
guldás, a lepedőkbe burkolt alakok Lu- 
ca-járása, nem kevésbé a kotyolás, azaz 
a rigmusokat mondó fiúk házról házra 
menetelése. Vigyázni kell arra is, hogy 
a ház első Luca-napi látogatója férfiem
ber legyen, mert a fehémép, ha Lucakor 
első vendégként fut be, bajt hoz a házra. 
És tilos Luca napján tűt a kézbe venni, 
mert aki e napon varr, bizony bevarrja 
a tyúkok fenekét, de úgy, hogy egy 
évig nem tudnak tojni.

December 28.
Az aprószentek napja. Ilyenkor a 

gyermekeket frissen vágott vesszővel 
megsuhintjuk, attól maradnak egész
ségesek. Sokfelé váija is már a vesszőt

nus kikiáltotta a napistent a birodalom 
legfőbb védelmezőjének, és templomot 
szentelt számára a Mars mezején. A 
karácsony az időből ered, amikor külö
nösen nagy buzgalommal űzték Rómá
ban a napkultuszt.”

Elgondolkodtam az új dolgok megis
meréséről, vajon mindenáron kell kará
csonyt tartanunk, nem lenne-e jobb bár
mikor az év folyamán ajándékot adni, 
csak úgy szeretetből. Miért kell ragasz
kodnunk karácsony szelleméhez, ami
kor szerintem nem ez az egy este van 
számunkra, ott van még 364 nap az 
évben, mindegyik nap lehet, és kell, 
hogy legyen a szeretet napja. S talán 
akkor nekünk sem lesz karácsony után 
keserű a szánk íze, mert tudjuk, hogy 
minden pénzünket elköltöttük, és az 
ajándékunk sem volt olyan meglepetés, 
amilyennek szántuk. És már nem is sze
retem a másikat, hanem gyűlölöm, mert 
nem hajlandó úgy örülni, ahogy én sze
retném.

Én ezért elhatároztam, nem ragasz
kodom többé karácsony szelleméhez. 
Az év bármely napján adhatok ajándé
kot, s szerintem nagyobb örömet oko
zok vele mindenkinek. Magamnak, 
mert nem kell sorban állni, tolakodni, 
és csak azért is venni ajándékot, mert 
sürget az idő. A másik embernek, mert 
tényleg meglepetés számára, és tudhat
ja, nemcsak karácsonykor szeretem, ha
nem az év minden napján.

Ősz Éva

az aprónép, mert fájni nem fáj az ütés, 
és cukorka jár utána.

December 31.
Szilveszter napja. A néphit szerint 

éjszakáján emberi hangon szólalnak 
meg az állatok. A nap reggelén tessen 
lekapkodni a mosott ruhát a kötélről, 
amelyen szárad, mert ha délben is ott 
lóg, szegénység áll a házra. Ami törött, 
ami ócska, most dobjuk a szemétre, ami 
új, tegyük a szoba közepére, mert minél 
több újat talál az új esztendő, annál 
inkább a kegyeibe fogad. És boldog 
lélekkel, vidám kedvvel bukjunk át az 
éjfélen, mert az is régi babona, hogy 
amilyenek az újév első perceiben va
gyunk, olyanok leszünk egész évben.

(Részlet
az 1994-es Füles Évkönyvből)
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Köszönöm közvetlen munkatársaimnak, hogy egész évben 

folyamatosan végezték munkájukat. Köszönöm, hogy min
denféle értekezlet, gyűlés, egyeztetés nélkül teszik a dolgukat, 
önmaguk kérik önmaguktól számon a minőséget, a határidőt, 
a teljesítményt. Kérem, amennyiben szeretik az Aszódi Tükör 
újságot, az ünnepek alatt egy csendes pillanatban gondoljanak 
a lap munkatársaira!

Gerlach G. Kornélné:
a Typovent Kiadó és Nyomda Kft. ügyvezető igazgatója, 

az Aszódi Tükör felelős kiadója
Gyürky Imréné:
a Petőfi Múzeum munkatársa. A szöveg szedője, tördelője.
Pardi Lászióné:
a Vécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési Ház 

igazgatóhelyettese. Sok cikk írója, a hirdetések felvevője, a 
hivatalos dolgok ügyintézője.

Laukó Józsefnél
az Aszód Város Polgármesteri Hivatala szervezési admi

nisztrátora. Az Önkormányzati hírek tudósítója.
Kovács István Csaba:
hivatásos pártfogó, újságíró.

Köszönöm mindenkinek, kik írásukkal, írásaikkal megtisz
telték városunk havilapját. így alakítva egyre tartalmasabbá, 
színesebbé -  sajátunkévá!

Adorjáni Árpád, dr. Asztalos István, Bagyin József, Balázs 
Gusztáv, Balya Ferencné, Bank László, Barabás Tamás, Bar- 
kóczi István, Blazsovszky László, Bábosik Dezsőné, Bánfai 
László, Búzás Mária, Chugyik János, Czene János, Csizmadia 
Ferencné, id. Dancs Antal, Detre János, Drinóczi Gábor, 
Dúzs Márta, Farmosi László, Fecsioru Evelin, Ferenczi An
na, Fischlnédr. Horváth Anna, Frajna Miklós, Gásp ár István, 
dr. Götzinger István, Helgertné U. Mariann, Hódi Gyuláné 
dr., dr. Huszka Mihály, Illés Sándomé, Jánosi János, Jeney 
Lászlóné, dr. Jólesz József, Juhász Gyula, Katona M. István,

Kissné Kulybus Gizella, Knap Zoltán, Kommámé Gerőcs 
Edit, Korsós Attila, Kovács Andrásné, Kovács Béla, Kovács 
Dezsőné, Kovács Ferencné, Kovács István, Kovács Judit, 
Kovács Terézia, Kondella Mihály, Körösi Judit, Litauszky 
Márta, dr. Lóska Izabella, Ludszky László, Magyar Mihályné, 
Masznyik Károly, Maros István, Molnár László, Nagy János
áé, Németh Lajos, dr. Németh Mihály, Odler Zsolt, ő sz  Éva, 
Palya Árpád, Perjés Margit, Péter Sándor, Péter Sándomé, 
Puskás Péter, dr. Rácz Zoltán, Remenár Katalin, Repellik 
József, Ritecz Győző, Rónai Lajos, Sáhóné Bordás Éva, Sári 
Szabolcs, Seregélyes János, Székely Lajos, Szigeti Péter, Szi- 
kora Bernadett, Sztán István, Tolmácsi Miklós, Tóth András, 
Tóth Attila, Tukora János, Urbán Imre, Vankó Éva, Varga 
Mária, Vezér Anna, Visy Dea, Zsombori Dénes,

továbbá a 2. sz  Általános Iskola tantestülete, az Ifjúságért 
Alapítvány Kuratóriuma, azÁllami Népegészségügyi és Tisz
tiorvosi Szolgálat Fővárosi Intézete, az Aszód Város Polgár- 
mesteri Hivatal dolgozói, a Kossuth L. u. 99. sz ház lakói, a 
Galgamenti Vízközmű Kft, a Digitel-2001 RT Igazgatósága, 
az Idősek Klubja tagjai, az Országos Műemlékvédelmi Hiva
tal, a 2. sz  Általános Iskola 4. b osztálya.

Köszönöm az előlizetöknek, a támogatóknak, a hirde
tőknek, hogy igyekeznek megteremteni a lap biztos anyagi 
hátterét. Kérek mindenkit, ki olvassa az Aszódi Tükör újságot, 
fizessen elő egy évre, ezzel is segítse a havilap színvonalának 
emelését!

Köszönöm a terjesztőknek, a Postának, a lapkihordók- 
nak, kik munkájukkal nagyban hozzájárulnak az Aszódi Tü
kör sikeréhez. Kérem, munkájukat a jövőben is ilyen lelkese
déssel végezzék!

Boldog karácsonyt kívánok Önöknek, s békét, bizton
ságot az elkövetkezendő évben is!

Tisztelettel:
Asztalos Tamás 

felelős szerkesztő

ANAGRAMMÁK

E görög szó jelentése: valamely szó betűinek felcseré
lésével alkotott más szó. Új sorozatunk a gondolkodtató 
játékokat kedvelők számára készült. A megoldásokat kö
vetkező számunkban közöljük.

Jelen anagrammáink egy magyar költő nevét és az 
általa írt versek címeit rejtik.

Jó szórakozást kíván a szerző:
TÁMASZTÓRÚD.

PESTI FŐNÁDOR:
n NEM ŐSZÜL E FÖLD 
n AZ AGGLOPTA HÍR 
n PÓPÁT LÚRA! 
n ZÖLD A FAL 
ö ÖT CSEH IVÁN, MÉSZ? 
n FÉKET NYERTEK-E?
B NYARAL A CINKA 
n 0 , S HOGY TETTEM ÉN!

Egy riport margójára

Az Aszódi Tükör általam is előfizetett, patronált havilap. 
Az ez évi 9. (szeptemberi) számban olvastam egy kedves 
riportot, melyet Rónai Lajos igazgató úrral készített A. T. 
(elég gyakran fellelhető az aláíró.)

Mit tagadjam, kellemes érzéssel olvastam arról, hogy ez 
a zeneiskola joggal büszkélkedhet néhány e pályán műkö
dő volt növendékeivel is, akik nemcsak az érzelmi nevelés 
ajándékait kapták meg bővebben, hanem egyrészt magas
fokú iskolából kikerülve a tudásuk továbbadására, hűség
gel visszatérve iskolájukhoz, másrészt távol Aszódtól, de 
ugyancsak művészi szintre törekednek. Nos, itt olvastam 
Király Csilláról, Mukk Józsefről, de nekem nagyon ide 
kívánkozott volna még Király Gyöngyi is, aki a Debreceni 
Szimfónikus Zenekarban hegedül (nem is hátul). Ugye 
megbocsátható nekem ez a megjegyzés a margóra, hisz én 
őt is iskolánk, no meg Szabadi Vilmos bácsi -  aki a 
világhírű hegedűművész apja volt -  jól sikerült gyermek
ének tartom, no meg a szüleinek is.

Király József



“É reztem , n e k e m  itt a  h e ly e m !”
Barlai Béla gyémánt diplomája

1993. november 2-án 15 órakor a Fiúnevelő Intézet egyik 
tanári szobájában a kályha melegét fölöltöztető emberi szere
tet családias légkörében Barlai Béla tanár urat ünnepeltük.

Hallgatagon, karba tett kézzel ült az ablak előtti karos
székben. Mögötte függöny, s a csipkés háttérből kiemelkedő 
főépület pasztellszínei mintha gondolataiból tükröződtek vol
na. Tekintetében mély évtizedek emlékei úsztak.

Szarka Attila, az intézet igazgatója köszöntötte a jelenlé
vőket. Örömét fejezte ki, hogy Béla bácsi életének újabb 
stációjánál ünnepelni tudunk. A diplomát 1933. június 23-án 
kiállító Budapesti Tanítóképző Főiskola 1993-ban, hatvan év 
után, egy élet szolgálatát megbecsülő okiratot, gyémánt dip
lomát adományozott egykori diákjának. Béla bácsi 1950. no
vember 1-én jött az intézetbe. A nyugdíjba vonulásig nagyon 
súlyos penzum az ember életében e kor. Illő alázattal nézzünk 
rá -  zárta köszöntőjét Szarka Attila.

Aki ismeri Béla bácsit, tudja, nagyon szereti a virágokat. 
Festményein szívesen ábrázolja a szívéhez oly közel álló, 
Galga partján termő, színes csokorba köthető teremtménye
ket. A csendélet része életének. Szemében az intézeti műter
mét láttam kinyílni. A szobát ő maga takarítja, hol a megannyi 
festmény, festék, ecset munkára várva áll türelmesen. Ezért is 
jól megválasztott kedvesség volt az a gerberából, kálából, 
szegfűből készített virágkosár, melyet Probocskai Lászlóné 
adott át a tanár úrnak.

Bene Béla, a Népjóléti Minisztérium Gyermekvédelmi Fő
osztályának vezetője nevében Barlai András szívből gratulált 
az áldozatos pedagógiai munkához, és nyugalmas, békés éle
tet kívánt. Dr. Kakuszi István, a Népjóléti Minisztérium 
helyettes államtitkára faxon érkezett gratulációjában kiemel
te: “Különösen szerencse egy pedagógus számára, ha hivatá
sát ily hosszú időn át gyakorolhatja.”

Béla bácsi a természetes udvariasság finom hangján kö
szönte meg a megemlékezést. “Itt születtem, itt jártam iskolá
ba, templomba, hol orgonáltam, és feladatokat is végeztem. 
Az intézetet nagyon szeretem. Hét évet rádolgoztam. Éreztem, 
nekem itt a helyem. Szeretem a gyerekeket, a munkatársakat. 
Régen két szív volt az ablakok mellett. Szíven keresztül 
néztünk ki, szíven keresztül néztünk be -  szívügyünkké vált 
a munka. Talán nincs is olyan nap, hogy ne jönnék be az 
intézetbe.

Béla bácsi élete, munkássága példa értékű s követendő. A 
mérce magas, nem könnyű feladat fölnőni nagyságához.

A.T.

Fotó: Puskás Péter
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MAGYARNAK LENNI

2. rész

Néhány perccel 7 óra után megkezdtük a csodát. Csodának 
lehet mondani, mert azt az élményt, amit az első előadáson 
kaptunk a gyerekektől, nem lehet se elmondani, se leírni. 
Fantasztikus élmény volt, azok a gyerekek, főleg amit meg
értettek, azokon a humorokon akkorákat nevettek, és azon a 
nevetésen valóban érezni lehetett, hogy szívből jött. Vége lett 
az első felvonásnak, amit a fiatal közönség óriási tapssal 
jutalmazott. Ekkor nagyon sokan megijedtek, hisz azt hitték, 
hogy vége az előadásnak. De aztán megnyugtatták őket, hogy 
most kezdődik még csak a java. És valóban így volt. Megpró
báltunk mindent összeszedni, minél érthetőbben eljátszani a 
fiatal közönségnek, ezt az aránylag elég komolynak mondha
tó darabot. Tetszett nekik, hisz nagyon sok nevetés hangzott 
el a nézőtéren. A sok nevetéstől mi is új erőre kaptunk, és 
nagyon jó kedvvel játszottunk tovább. Vége lett az előadás
nak, amit ismét óriási taps követett. Amikor újra kimentünk 
a színpadra, a nagy ünneplés hatására örültünk, és boldogok 
voltunk, hisz olyan boldog, vidám arcokat láttunk a nézőtéren, 
amiből következtetni tudtunk arra, hogy sikerült az előadás. 
Boldogok voltunk azért is, mert átéreztük annak a több, mint 
400 fiatalnak az örömét és jókedvét, ami sugárzott belőlük a 
nézőtérről. Mikor bementünk az öltözőbe, ugyanaz játszódott 
le bennünk, mint augusztus 18-án, a premier napján. Nagyon 
boldogok voltunk, hogy sikerült az előadás, hisz végül is ezért 
jöttünk ide. És ez az előadás is bebizonyította azt, hogy nem 
hiába jöttünk. Biztosak voltunk abban, hogy mivel nagyon 
jók voltunk, nem hibáztunk, nem rontottunk, ezért a holnapi 
előadásra is ugyanilyen koncentrációval tudunk odafigyelni, 
tehát nem lesz nehéz játszanunk.

Körülbelül tíz perccel az előadás után bejöttek szólni, hogy 
senki ne menjen el a művelődési házból, mert az előadásért 
cserébe egy banketten fogunk részt venni. Nagyon megörül
tünk a bankettnek, el is mentünk hát oda, ahol kellemes 
meglepetésben volt részünk. A nyárádszeredai polgármester 
és nagyon sok helybeli öreg színjátszó társaságában ott volt 
az aszódi polgármester, és egy kisebb delegáció is. Nagyon 
sokan köszönetüket fejezték ki, hogy egy ilyen gyönyörű 
estében lehetett részük, ami számunkra is ugyanilyen gyönyö
rűség volt. Reményüket fejezték ki, hogy a jövőben is folyta
tódhatnak ilyen dolgok. Nagyon sok érdekes, ámde néha 
szomorú beszélgetés is folyt az ottani emberekkel. Hisz elme
sélték, hogy milyen volt nekik azelőtt, a forradalom idején, 
és hogy milyen nehéz időkett kellett átélniük. Én személy 
szerint egy helybéli régi színjátszóval. Csíki Bélával folytat
tam egy nagyon jó, tanulságos beszélgetést.

A bankett végén elhatároztuk, hogy ezt az estét nem hagy
juk annyiban, és tovább megyünk szórakozni. A sok szilvó- 
rium megtette a hatását, ami által sokkal vidámabbak és 
felszabadultabbak lettünk. Jól éreztük magunkat, és tudtuk, 
hogy itt csak kedves emberek fognak minket körül venni. El 
is mentünk hát egy közeli diszkóba, ahol nagyon jól szóra
koztunk, táncoltunk, vidámak voltunk. Néhányan a vendég
látóink közül mondták, hogy amennyiben akarunk, hazame
hetünk a szállásra pihenni, mert holnap egy kirándulás elébe 
nézünk. Nem sokan egyeztünk ebbe bele, hisz akik ott voltunk 
a diszkóban, úgy döntöttünk, hogy ha már itt vagyunk, akkor 
minden cseppjét kiélvezzük annak, hogy itt lehetünk, nem is 
vettük észre az idő múlását. Már kora hajnal volt, mikor 
elindultunk hazafelé.

A szállásra vezető út is hosszúnak hatott, hisz a sötét 
ellenére is látni akartunk mindent. Én szinte a kora reggeli 
órákban értem haza, ami annak is köszönhető, hogy legna
gyobb sajnálatomra és szégyenemre, nem találtam meg a
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szállásomat, tehát eltévedtem. Már világos volt, és rá sem 
mertem nézni az órámra, mert tudtam, hogy ma sem pihenek 
sokat. De nem törődtem vele, hisy jól éreztem magam az 
éjszaka. Lefeküdtem hát, hogy valamennyit pihenjek. Már 
csak azért is, mert a reggeli órákra megbeszéltünk -  mint már 
említettem az előbbiekben -  egy kirándulást, melynek fő célja 
Korond, a kerámiáiról híres falu volt. Készültünk erre a kirán
dulásra, hiszen tudtuk, hogy megint olyan táj akat fogunk látni, 
amit nem minden nap lát az ember. Nem beszélve azokról a 
művészeti stílusokról, amikkel ott találkozni fogunk. Végül, 
de nem utolsósorban, arról a buliról, amit saját magunk szó
rakoztatására fogunk kitalálni, útközben.

A reggeli órákra a művelődési ház elé beszéltük meg a 
találkozót. Legnagyobb meglepetésemre a többiek sokkal 
előbb ott voltak, mint én. így aztán sajnos megint én voltam 
az utolsó. Elindultunk hát egy újabb kaland felé. Buszunk első 
úticélja egy közeli faluba vezetett, ahol egy református temp
lomot tekintettünk meg. Pár perc pihenő után tovább mentünk, 
Parajára. Parajd egyik nevezetessége a helyben lévő sóbánya, 
ahol a mai napig folyik a kitermelés. Egy bányászbuszba 
szálltunk át, ami nekem annyira tetszett, hogy körülbelül öt 
perc csodálkozás után tudtam csak rá felszállni. Ez a busz 
kilencven méter mélyre vitt le a föld alá. Ezután újabb har-

Fotó: AKT

minc-negyven métert kellett megtennünk gyalog, egy lép
csőn. Óriási látvány tárult a szemünk elé, amikor elértük a 
bányában lévő barlangot. Tizennégy méter szélességben és 
nyolc méter magasságban csak só vett minket körül. Később 
megtudtuk, a bányának ez a része légúti megbetegedések 
gyógyítására alkalmas. Főleg gyermekek részére hozták létre, 
hisz játszótér, sőt még egy kispályás focipálya is ki lett alakít
va.

Legnagyobb örömömre azzal a “csodálatos” busszal kellett 
fölfelé is mennünk a barlangból. Fönt a bejáratnál már várt 
minket a saját buszunk. Mikor az ember feljön a sóbányából, 
akkor gondolkodik el rajta, hogy ezt emberi kéz alkotta, ami 
szinte hihetetlennek tűnt. Mégis, mikor lent voltunk, az úti 
kísérőnk elmondta, hogy most vagyunk két-három emelet 
mélyen a föld alatt. És még öt emelet mélyen alattunk dolgoz
nak, tehát még mindig folyik a kitermelés. Mikor kijöttünk a 
bányából, tartottunk egy kis pihenőt, és egy közeli presszóban 
elfogyasztottunk egy kávét, üdítőt, illetve sört. Meglepetten 
láttuk, hogy mennyi magyar busz van a közelben, és hogy 
mennyien kíváncsiak a sóbánya látványára. Elindultunk hát, 
hogy tovább folytassuk csodálatos és nagyon érdekes utunkat. 
Közel voltunk már végső állomásunkhoz, Koronához!

19

Egy rövidke buszozás után kellemetlen, ámde mégis kelle
mes meglepetésben lett részünk. Körülbelül 10 percre voltunk 
Koronától, amikor lerobbant a buszunk. Gyuri, a buszsofő
rünk tudomásunkra adta, hogy ez kb. egy órai szerelési mun
kát vesz majd igénybe. Elindultunk, hogy ennek a tájnak a 
nevezetességeit is megtekintsük. Mi egy Las Vegas nevezetű 
italozót választottunk. Betértünk hát, és ott is ugyanaz a 
meglepetés ért bennünket, mint a többi presszóban, illetve 
“kocsmában”. Nagy örömmel fogadtak bennünket, rengeteget 
beszélgettünk, és ami a legfontosabb volt, egyszerűen nem 
tudtunk ellenállni annak, hogy fizessenek valamilyen italt. 
Mikor ellenkeztünk, szinte látszott arcukon az a sértődöttség, 
ami nálunk nagyon ritkán látható! Nem nagyon akartunk már 
semmit sem inni, hisz este hét órakor is előadás várt minket. 
Ebben az italozóban kaptunk vacsorameghívást, amennyiben 
a buszunk hosszabb ideig lesz lerobbant állapotban. Sőt, még 
voltak olyanok is, akik szállást akartak adni az egész csoport 
számára, éjszakára. Sajnos, minél tovább álltunk ott, kezdett 
az az érzés lakozni bennünk, hogy kicsit túlságosan erőltetett 
volt néha a vendégszeretetük. Buszvezetőnk közölte, hogy ez 
a hiba egy kicsivel több időt fog igénybe venni.

Legnagyobb örömünkre egy magyar busz volt látható az 
úton, ami meg is állt nekünk, és mondták, hogy nagyon 
szívesen tovább visznek minket Korondra. El is fogadtuk ezt 
a meghívást. Egypáran ott maradtak Gyurinak segítségül, 
hogy minél hamarabb kész legyen. Megbeszültük, hogy egy 
bizonyos helyen találkozunk Korondon. Öt-tíz perces buszo
zás után megérkeztünk. Mindjárt gyönyörű látvány tárult a 
szemünk elé, hisz eddig csak hallottunk a székely kapukról, 
de most szinte minden ház előtt ezt láttuk.

(Folytatjuk)
Tóth Attila

KEREK ÉVFORDULÓ

Kerek évfordulót élt meg az aszódi kisdedóvás. Pontosan 
100 esztendővel ezelőtt nyitották meg az első óvodát Aszó
don.

Aszód város mindenre fogékony értelmiségét, valamint a 
település jobbmódú iparosait, kereskedőit már az 1850-es 
években is foglalkoztatta a kisgyermekek szakszerű nevelése. 
Ennek érdekében “kisdedóvót alapító társaságot” hívtak élet
re, amelynek létrehozásában mind a katolikus, mind az evan
gélikus hívek anyagilag is részt vállaltak. Különböző okok 
miatt -  aminek felsorolásától most eltekintünk -  az elkövet
kező évtizedben ez a társulat feloszlott, és a társaság tőkéjét 
háromfelé osztva, az ev. algimnázium, az ev. és a r. k. elemi 
iskola támogatására ajánlották fel.

Az aszódi óvoda ügye legközelebb akkor került az érdeklő
dés középpontjába, amikor 1892-ben megalakult az Aszód és 
Vidéke Jótékony Nőegylet, amelynek három célkitűzése kö
zül az egyik a kisdedóvó felállítása volt. Erre a Nőegylet 
megalakulását követő évben, tehát 1893-ban került sor. Hogy 
ki volt ennek az egyleti óvodának az első óvónője, azt ponto
san nem tudjuk. Azt azonban igen, hogy a századfordulón 
Jenes Zelma, aki a városban népszerű Jenes-család tagjaként 
nemcsak óvónőként, hanem a Nőegylet egyik vezetőjeként is 
a település közéletének népszerű alakja volt.

Aszód nagyközség vezetősége évek óta foglalkozott azzal 
a kérdéssel, hogy az egyleti óvodát állami óvodává szervezik 
át. Erre 1902. június 8-án került sor. Az állami óvoda vezetője 
Jenes Zelma maradt.

Ez a kis híradás a 100. évfordulóra emlékezik. Hogy e 
hosszú idő alatt miképpen zajlott az aszódi óvoda élete, az 
hosszabb, történeti feldolgozást követel.

A. I.
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AMERIKÁBÓL JÖTTEM ...
D r. Rácz Zo ltán  New York-i k iá llítá s a

Milyen úton sikerült 
kijutnia New Yorkba?

Egy nemzetközi pá
lyázati kiírást céloztam 
meg, mely a Sű/wz-ban 
látott napvilágot. Sike
rült.
A Sohóban kiállítani!?
Nem vagyok meggyő
ződve, hogy ez az igazi 
mennybemenetel.

Kik segítették kiutazá
sát?

A Művelődésügyi M i
nisztérium államtitkára, 
dr. Fekete György bizto
sította számunkra a két 
repülőjegyet; a Nemzet
közi Gazdasági Kapcso
latok Minisztériuma a ki
állítás lebonyolításában 
segédkezett, valamint az 
utólagos költségeket 
rendezi.
Az Aszódért Alapítvány 
az általam készített, zsű
rizett, 120.000 Ft-ra értékelt falikutat, a köztünk történt 
megegyezés alapján 60.000 Ft-ért megvásárolta.
Szarka Attila, a Fiúnevelő Intézet igazgatója biztosította a 
kiutazást előkészítő információcserékhez a faxot.

Milyen jelentősebb állomásai vannak művészeti pálya
futásának?

1987-ben készült el az első térplasztikám. 1989-ben 
pályázat útján személyesen is részt vettem Párizsban egy 
kiállításon. 1991-ben már meg is hívtak a francia főváros
ba, hol harmadik helyezést értem el a Nemzetközi Design 
Fesztiválon. Sajnos, későn tudtam meg, így a díjátadáson 
nem lehettem jelen, pedig a helyezetteknek a francia okta
tási miniszterasszony gratulált. 1992-ben az Art ’92 nem
zetközi pályázatán különdíjat kaptam.
Emellett 1990-ben megjelent a Felkelő nap árnyéka című 
verseskötetem, melynek borítóját a lányom tervezte.

Hol és milyen formában került lebonyolításra a New 
York-i kiállítás?

A kiállítás a Sohóban, az egykori raktámegyedben, a 
harmincas évektől folyamatosan galériákká, művészlaká
sokká, bohémtanyákká átváltozott, a világ talán legjelen
tősebb művészeti központjában volt. Mivel a térplasztikák 
kiszállítása igen költséges művelet, s a fedezetet a rendel
kezésemre álló rövid idő alatt nem sikerült előteremteni, 
így 31 nagyméretű fénykép mutatta be műveimet a Kelet- 
Európa jelentősebb alkotóművészei című kiállításon. Az 
anyag azóta már átkerült a magyar konzulátusra, azután a 
Long Island-en lévő Teaházban lesz megtekinthető egy 
évig. Remélem, legközelebb már az eredeti munkáimmal 
képviseltetem magam!

Milyenek a tapasztalatai, mi fért bele a kint töltött egy 
hétbe?

A konzulátuson laktunk, nem messze a Word Trade 
Centertől. Jártunk a Broadway-en, láttuk az ENSZ-palotát,

láttuk a betonrengeteg 
csodáit, az égbe nyúló 
vörösmárvány épülete
ket, a Rockefeller Cen
ter előtti korcsolyapá
lyát, láttuk este ezüst 
fényben fürdeni az épü
letet, jártunk futballpá- 
lya nagyságú belső térrel 
rendelkező épületekben, 
hol szökőkutak, vízesé
sek, délikertek buja nö
vényzete varázsolja a 
belépőt télből a nyárba.

Sokat tanultam. Na
gyon tudnak bánni a víz
zel. A szökőkutak, víze
sések megoldásai cso
dálatra méltóak. Sze
rencsénk volt látni a ka
rácsonyra készülő város 
megannyi színes égővel 
díszített fáit, üzleteit. De 
láttuk az árnyoldalát is, 
a papírdobozokon alvó 
embereket, hallottuk a 

harlemi lövöldözés sajtóvisszhangját, megéreztük, a köz- 
biztonság kezd kicsúszni az illetékesek kezei közül. 
Szerencsénkre pont kintlétünk idején tartotta a Magyarok 
Világszövetsége nyugati szekciója soros ülését, melyen 
Csoóri Sándor az MV történetéről, céljairól, a szövetség
ben rejlő lehetőségekről tartott előadást. A találkozások
nak köszönhetően a Püski Kiadó kiadja verseskötetemet 
New York-ban, úgyszintén verseket kért tőlem a Kálmán 
Rádió szerkesztősége is. Feladatom van elég, csak dolgoz
ni kell.

Milyen benyomásai voltak a kint élő magyarokról?
Nagyon jók a tapasztalataim. Meglepően friss informá

ciókkal rendelkeznek a hazai eseményekről. Magyaror
szággal állandó a kapcsolatuk. Szinte hihetetlen, hogy a 
kőkemény Amerikában -  hol döntően központi szerepet 
játszik a pénz -  vannak emberek, kik rengeteg munkát 
fektetnek a magyar kultúra ápolásába. Igen nagy érdemük, 
hogy a harmadik, negyedik generáció tagjai is beszélik 
nyelvünket. Fontos helyet tölt be az egyház is a kint élő 
közösség kohéziójában.

Milyen lehetőségeket lát a jövőben?
Szándékomban áll egy várost találni, mely részt venne a 

“Híd az óceán két partja közt” címűnek is nevezhető 
programban, hol hazai és amerikai magyar, illetve ameri
kai művészek közt alakulhatna ki kapcsolat, az illető vá
rosban lévő vagy létesülő galériákhoz kötődve. Lehetősé
geim vannak, minden a városok fogadókészségén és foga
dóképességén múlik. Minél kevesebb láb kell, ami elgán
csolhatja, és minél több kéz, mely segíti ezen lehetőséget. 
Ha nem lépünk, lemaradunk! Amennyiben Aszódban van 
ambíció -  meg kell valósítani! Nem nyugodhatunk bele 
hátrányos helyzetünkbe!

Amerika, a nagy álom. Azon emberek közé so
rolom tnagam,kik legalább egyszer szeretnék látni 
az ígéret földjét, legalább egyszer szeretnének fö l- 
oldódni a XXL századi sistergő lüktetésben. Bele~ 
veszni a súlytalanságig magasodó épületek labi
rintmába, megízlelni egy teljesen más é letet-sze
retném átálmodni magam egyszer a mesébe.

Valami ilyenben, vagy valami teljesen másban 
volt része december 6-tól 14-ig dr. Rácz Zoltán 
iparművész-költőnek ? -  kérdeztem magamtól, mi
közben azon meditáltam a szemergff esőben, hogy 
micsoda nagy dolgok történnek városunkban, s mi 
csakúgy nagyvonalúan elsétálunk mellette. Kiál
lítani New York-ban, a modem művészetek Las- 
caux-jábm, olyan, mint torreádorként föllépni a 
barcelonai arénában, vagy mint Fideliót játszani 
a Milánói Scalában.

Kellő tisztelettel kerestem fe l az alkotót lakásán, 
hazatérését követő napon.

A. T.
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Az aszódi zeneiskolások 
Obernburgban ®öe rn b u td

Ez év november 3-tól 7-ig a 
zeneiskola harmincöt diákja 
nyolc pedagógus kíséretében 
Aszód testvérvárosába, Obem- 
burgba utazott. A delegációt el
kísérte Bagyin József polgár- 
mester úr és Gál Tibor műve
lődési főelőadó, aki egyben a 
tolmács szerepét is vállalta.

Csütörtökön délután fél ket
tő tájban érkeztünk az Obem- 
burgi Zeneiskola elé, ahol 
Wendelin Imhof polgármester 
úr fogadott nagy szeretettel.
Ezt követően folyamatosan ér
keztek a szállásadó családok, 
és rövid idő alatt mindenkinek 
megkerült a “gazdája”. Este 
már egy Glen Miller zenekar 
koncertjét hallgattuk, mely 
igen nagy élményt jelentett 
számunkra. A fúvószenekari 
hangzás szinte valamennyi 
szépségét élvezhettük, csodál
hattuk.

Másnap reggel Frankfurtba indultunk, és egy délelőttön át 
vendégei voltunk a Lufthansa légitársaságnak. Megnéztük a 
fantasztikus méretű és technikájú repülőtéri csomagszétosztó 
részleget, mely inkább emlékeztetett bennünket egy négyszin
tes gigantikus dodzsempályára, mintsem egy poggyászválo
gató helyiségre. Az igazi élmény azt hiszem mégis az volt, 
mikor diákjaink beszállhattak a legnagyobb Jumbo gépekbe, 
melyek javításra vártak egy óriási hangárban. Egy hangár 
mérete akkora, hogy benne négy-öt 747-es Boing gépet tudnak 
egyszerre javítani. Az ebédünket is a repülőtér éttermében 
fogyasztottuk el.

Délután kezdődött a komoly munka, hiszen este nyolc óra
kor az Aszódi Zeneiskola másfél órás koncertet adott az obem- 
burgi közönségnek. A hangversenyen fellépett a zeneiskola 
vonószenekara, fúvószenekara, zongoristái és fúvós szólistái, 
valamint népzenei együttese. Szerénytelenség nélkül mondha
tom, hogy nagy sikernek örülhettük növendékeinkkel. A vas
taps és a “lábbal dübörgés”, mely több műsorszámot követett, 
az őszinte tetszés félreérthetetlen megnyilvánulása volt. A 
koncert után fogadáson és baráti beszélgetésen vettünk részt.

Az utolsó napunk legalább olyan mozgalmas volt, mint az 
előzőek. Szombaton délelőtt a családok vásárolni vitték nö
vendékeinket, egyéni programot szerveztek számukra. Ezzel 
egyidőben az obemburgi oktatási intézmények igazgatói, a két 
város polgármesterei és zeneiskolai igazgatói egy munkaérte
kezleten vettek részt. Megvitatták a diákcserék, az iskolák, az 
intézmények közötti látogatások további alakítását, és megál
lapodtak, hogy mélyíteni kell a két város közötti kulturális 
kapcsolatot is. A két zeneiskola megegyezett abban, hogy 
1994 őszén az obemburgi zenetanárok néhány növendékkel 
egyhetes szakmai tapasztalatcserére jönnek Aszódra, majd az 
1995. évben az aszódi zenepedagógusok utaznak Obemburg- 
ba hasonló szakmai kurzusra.

Este hat órakor a helyi római katolikus templomban Szent 
Hubertus tiszteletére tartott ünnepi misén vettünk részt. A

misén közreműködtek növendékeink is, három vonószenekari 
számmal. Külön megcsodálhattuk a karzaton helyet foglaló 
Vadászkürt Kórust. A templomi akusztikában megszólaló 
10-12 vadászkürt olyan hangulatot teremtett, melyben eddig 
még nem volt részünk. A mise után kezdődött programunk 
utolsó mozzanata, a két zeneiskola közös díszhangversenye. 
Ezen a koncerten csak azok a növendékek játszottak, akik 
elnyerték az Obemburg város által alapított -  A zeneiskola 
legeredményesebb növendéke -  címet és díjat. Wendelin Im- 
hof polgármester úr 1993-tól, ennek a zenei díjnak az adomá
nyozását az Aszódi Zeneiskola növendékei számára is lehető
vé tette. így a vonószenekerunk megnyitó műsorszáma után 
Sári Hajnalka és Sári Szabolcs, valamint a FIX-STIMM  
zenekar (Dulai Zoltán, Rónai Zoltán, Balogh Roland, Bar
tók József) vehette át a megérdemelt, nagyon komoly, rend
szeres munka árán elnyert zenei díjat. Ezúton is gratulálunk a 
díjazottaknak, és további nagyon jó ereményeket, sikereket 
kívánunk mindannyiuknak.

A díjazottak műsorszámai után az Aszódi Zeneiskola is 
kapott egy szép ajándékot, melyet szintén évenként adnak át 
a legeredményesebben működő intézménynek.

Úgy gondolom, a látogatásunk eredményeként ismét köze
lebb kerültek a két város polgárai, fiataljai egymáshoz, nagyon 
jó lehetőség volt zenei kultúránk, ezen belül Aszód város zenei 
életébe bepillantani. A gyermekek muzsikájában mindig van 
valami különös varázs, mely megfogja, meglágyítja a felnőtt 
emberi szívet.

Végül szeretném megköszönni az Önkormányzatnak és Ba
gyin József polgármester úrnak a segítséget, hiszen az utazás 
teljes költségét biztosították. E nélkül a támogatás nélkül az 
utazásunk csak egy szép álom lehetett volna. Külön megkö
szönöm -  növendékeink nevében is -  Gál Tibor úrnak segítő
készségét, az utazás szervezését.

Rónai Lajos, 
a Zeneiskola igazgatója
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A Polgárőr  Csoport  éves beszámoló ja  -  1 9 9 3 .  október  29.
A Vécsey Károly Helyőrségi és Vá

rosi Művelődési Házban fehér asztal 
mellett tartotta éves beszámolóját az 
Aszódi Polgárőr Csoport.

Szenoráczky Ferenc, a polgárőrök 
vezetője megkülönböztetett tisztelettel 
köszöntötte Bagyin József polgármes
tert, Papp György gödöllői rendőrka
pitányt, Nemes István aszódi rendő
rőrs-parancsnokot és Remenár József 
képviselőt.

Négy éve alakultunk, munkánk és 
érdekünk közös -  kezdte beszédét Sze
noráczky Ferenc. -  14 fővel indultunk, 
kikből kilencen ma is tagjai a 46 fős 
csoportnak. Szolgálatot minden hét vé
gén és szúrópróba szerint illetve a ren
dőrség kérésére hétköznap 21.30-tól 
hajnal 3-4-ig tartunk. Nagy örömünkre 
és tiszteletünkre méltán tart igényt a 4 
fővel alakuló, jelenleg 9 fős női csopor
tunk.

Büszkék vagyunk, hogy városunk la
kossága elfogad bennünket, igaz, ez a 
mi udvarias -  természetesen néha szük

ségképpen keményebb -  fellépésünk
nek is köszönhető. Csoportunk fegyel
mezett, jól végzi munkáját. Két kiemel
kedő városi eseményen nagyon komoly 
feladatokat láttunk el. A mi jelenlétünk
nek köszönhetően is sikeresen került 
lebonyolításra az Aszód Fesztivál ’93 
és a két katonai eskü, mely városunk 
életében látványosság. Büszkék va
gyunk továbbá, hogy a rendőrséggel 
tartott kapcsolatunk baráti, segítőkész, 
ugyanakkor nem elnéző.

A mi csoportunkban nincs helye 
olyan embernek, aki nem komolyan 
végzi munkáját. Sajnos, történt három 
esemény -  betörések -  városunkban, 
melyre nem vagyunk büszkék. Remé
lem, a jövőben többé nem fordul elő. 
Kérek mindenkit, mondják el, mi a hi
bánk, mert csak ha tudjuk, hol téve
dünk, akkor leszünk képesek változtat
ni rajta -  zárta beszámolóját a csoport 
vezetője.

Bagyin József polgármester megkö
szönte a csoport munkáját, kiemelve a

feleségek és a női tagok áldozatát. 
Hangsúlyozta, hogy a polgárőrök nél
kül jóval több baj lenne Aszódon.

Papp György felszólalásában rámu
tatott, hogy ilyen önkritikus, fejből el
mondott, jó beszédet régen hallott. El
ismeréssel gratulált a polgárőrök tevé
kenységéhez. Dicsérő szavait a követ
kező javaslattal zárta: állítson az Ön- 
kormányzat a városba vezető utak mel
lé egy táblát, melyen feltünteti, hogy 
Aszódon polgárőr csoport működik.

A beszédeket követően Bagyin Jó
zsef, Szenoráczky Ferenc és Kvaka Ist
ván az új tagoknak igazolványt, a mun
kát kiemelkedően végzők számára 
ajándéktárgyakat adott át. Kiemelték 
Laukó József és Pardi Lászlóné áldo
zatos segítségét.

Végezetül Bagyin József a Képvise
lőtestület és a város nevében elismeré
sük jeléül ajándékkal köszönte meg 
Szenoráczky Ferenc vezető munkáját.

-s -s

ESIK A HÓ!
Egy szép szombati napon kinézek az ablakon, s elcsodálkozva kiáltok fel: esik a hó!!
Az udvarra, utcára, dombra szaladt a sok gyerek, köztük én is. A szánkók, sílécek előkerültek a padlásról, overallok a 

szekrényből. Boldog zsibongás. A felnőttek havat söpörtek. Magam is síeltem, de nem nagyon csúszott, tapadt a hó.
A tél jelének kicsik és nagyok örültek. A hóemberek répaorral virítottak, a gyerekek kipirult arccal ujjongtak.
A hétfő -  mint mindig -  gyorsan eljött.
Az iskolában még érintetlen volt a hó, ezért a kisebbek nekiláttak hóembert építeni. Néhányan azt tervezték, hogy hóvárat 

építenek. Magam is csatlakoztam hozzájuk. A “várból” csak egy fal lett kész, de az jó erős lett!
Vasárnap, mindenki ámulatára ismét esett a hó. A nagyok korán reggeltől tisztították a havat a járdákról, a balesetmegelőzés 

érdekében. A kicsik folytatták abbahagyott “dolgukat” -  örülvén a hónak.
A gyerekek játéka órákig folytatódott volna, ha be nem szürkül, és át nem fagytak volna. Kipirult arccal, véget ért az öröm.

Rondella Mihály 4. z oszt. tanuló (I. sz. Alt. Iskola)
v ________________________________________________ ____________________________________________/

Aszódi Tükör és a Mikulás

Mikulás-bulira hívtuk december 4-én a Vécsey Károly 
Helyőrségi és Városi Művelődési Házba azokat a gyerekeket, 
akik részt vettek az Aszódi Tükör gyermekrejtvényeinek 
megfejtéseiben, illetve beküldték azokat.

Délelőtt a Figurina Bábszínház előadásában a “Hol vagy 
Mikulás?” (avagy Már misitátá megint Pipi?) című műsort 
nézhették meg kicsik és nagyok. Ezt követően került sor az 
ajándékozásra.

Ezúton szeretném megköszönni azoknak az aszódi vállal
kozóknak a segítségét és anyagi támogatását, akik kérésemre 
hozzájárultak ahhoz, hogy a gyerekeket jutalmazni tudjuk. 

Szovics Pál -  GÁLA BT 
Mertánné Szita Mónika -  SZIMONI fotóstúdió 
Dián Tibomé -  Állateledel Kiskereskedés 
Kárász Pál -  Páva Festékbolt 
Borkesz Tibor -  Rövidárubolt 
Budai Fantázia Bolt 
Barlai Gyula -  Ajándék-Játékbolt 
Válóczi Istvánná RIVA-LUX Háztartási Bolt 
Hozzájárulásukkal kb. 10.000,- Ft értékben minden meg

hívott (57 fő) gyereknek tudtunk ajándékot adni, mely aján

dékokat a Télapó osztotta ki, két kedvesen csúnya krampusz 
bohóckodása közepette.

A Télapót követően táncházban, illetve rajzfilmvetítésen 
szórakozhattak a gyerekek, délután 3 órakor pedig Beregszá
szi Olga művésznő és Donná János bűvész és marionett-bá
bos Varázsos Télapóvárás című műsorát nézhették meg. Ez a 
program igen nagy tetszést aratott kicsik és nagyok körében. 
A késő délutánba nyúló Mikulás-buli diszkóval ért véget.

Pardi Lászlóné

ELŐFIZETÉS

Az Aszódi Tükör előfizethető 
aVécsey Károly Helyőrségi és Városi Művelődési 

Házban Pardi Lászlóné igazgatóhelyettesnél, 
vagy postai csekken a Művelődési Ház címén 

(2170 Aszód, Szabadság tér 10. -  Aszódi Tükör).

Előfizetési díj: egy évre 240,- Ft 
félévre 120,- Ft

(Az 1094. évben 12 haviiapotésegy különkiadást 
tervezünk. A kütőriszám az előfizetőknek ingyenes.)
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ASZÓDIAK AZ ASZÓDIAKNAK
Harmadik alkalommal került sor az Aszódiak az aszódiak

nak kulturális bemutatóra a Vécsey Károly Helyőrségi és 
Városi Művelődési Házban, mely ismét nagy sikert aratott.

Az alkotói bemutató sok meglepetést hozott számomra és 
több aszódi számára is. Sokan nem is gondoltuk, hogy milyen 
tehetséges emberek élnek közöttünk, hiszen teljesen más ol
dalról ismertük őket korábban.

Puskás Géza tanár úr, a fiatal Ihász Ferenc festményei, a 83 
éves Kovács Vilmos bácsi képei minden bizonnyal az igazi 
műértők részéről is elismerést váltana ki. Zsemberovszkyné 
Molnár Márta -  ifjú fazekasunk - e  szép ősi mesterség hagyo
mányait felelevenítve és profi szintre emelve újra gyönyörű 
kerámiákkal vett részt a bemutatón. Az ő tanítása révén ké
szültek a Fiúnevelő Intézet növendékének. Nemes Józsefnek 
tetszetős munkái is. A kiállítás anyagába harmonikusan illesz
kedtek Vanóné Raffai Teréz kosarai, melyek a bemutató 
végére “el is fogytak”, Sípos Zoltánná szőttesei és hímzései, 
Sápi Lajos hatalmas munkát igénylő hajómodellje, illetve 
Tóth Miklósné gobelin képe, Nemes József, Martonosi István, 
Novák Attila famunkái, Katona Rozália eredeti háromszéki 
hímzései. Kovács Vilmosné kézi kötésű pulóveijei, Kissné 
Popovics Veronika faliszőttese.

A csúcspontot talán mégis az I. sz. Óvoda nagycsoportos 
gyerekeinek alkotásai jelentették, akik ügyes kezű óvónőjük 
segítségével már most megismerkedhettek az agyagművészet 
első fogásaival.

Biztos vagyok abban, hogy nem állok egyedül vélemé
nyemmel: érdemes volt ezt a kiállítást megrendezni, felszínre 
hozva azokat a rejtett tehetségeket, amelyeket bizonyára még 
nagyon sok ember hordoz magában Aszódon.

Kedves színfoltja volt a megnyitónak Bagyin József pol
gármester köszöntő szavai után a Falujárók úti Idősek Napkö
zi Otthonának ajándék-felajánlása az obemburgi testvérvá
rosban hasonló jelleggel működő intézmény részére.

A kulturális bemutatón szintén volt újdonság az elmúlt 
évihez képest. Nagy sikere volt a diszkó-táncosoknak, a Vá
rosi Nyugdíjas Klub újabb néphagyományt felelevenítő játé
kának, a cigány folklórnak és minden más bemutatott produk
ciónak. Nem kis dolog gyakorlat nélkül színpadra lépni, és 
nagyszámú közönség előtt verset mondani, énekelni, táncolni, 
egyáltalán szerepelni.

E -  most már nyugodtan mondhatjuk -  hagyományos ren
dezvényünket PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATA és az 
IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ASZÓD támogatta, így le
hetőségünk nyűt szerény díjazásra. A döntést a közönségre bíztuk, 
így az ő szavazataik alapján az emléklapokon túl díjat kapott: 

Alkatói kategóriában:
Nemes József, Fiúnevelő Intézet 
Kovács Vilmos, mint a Legidősebb Résztvevő 
az I. sz. Óvoda nagycsoportosai, mint a Legfiatalabb 

Résztvevők
A fellépők között hármas holtverseny alakult ki az első 

helyen:
Esmeralde Dance táncegyüttes - 1. sz. Ált. Iskola 7. oszt. 

tanulói
Kethano Drom cigányfolklór-együttes -  Fiúnevelő Inté

zet
Horváth Tibor, Boldizsár János, Orsós Sándor diszkó

táncosok -  Fiúnevelő Intézet 
Csiki Nikoletta, Dobay Laura, Buzási Mária -  a II. sz.

Ált. Iskola IV. a oszt. tanulói, a legfiatalabb résztvevők 
Huszár Lászlóné -  a legtöbb műfajban résztvevő 
Jeney Judit és Szilágyi Ramóna a Vécsey Károly Hely

őrségi és Városi Művelődési Ház különdíját kapták.
Gál Tibor művelődési főelőadó megköszönő zárszavai után 

Bagyin József polgármester adta át a jutalmakat a résztvevők
nek.

Pardi Lászlóné

V. “Sápi Ferenc” Teremlabdarúgó Emléktorna
1993. december 11— 12-én ötödik alkalommal került sor a 

tragikus körülmények között elhunyt barátunk és sporttársunk 
emlékére rendezett tornára. A kétnapos rendezvény most is 
kellemes szórakozást nyújtott a labdarúgást aktívan űzők, 
illetve kedvelők számára. Az idén is voltak visszatérő csapa
tok és voltak újak is, akik első alkalommal kapcsolódtak be a 
tornába.

Öt év hosszú idő. Amikor elkezdtük, nem gondoltuk 
volna, hogy ennyi évet kibír. De kibírt, sőt egybehangzó 
vélemény volt: nem szabad abbahagyni. Ezt erősítette meg 
SZŰCS LAJOS volt I. osztályú labdarúgó, a magyar lab
darúgó-válogatott és a Világválogatott tagja is, aki jelenleg 
edzőként dolgozik -  és meghívásunkat elfogadva eljött a 
tornára. Nem szabad abbahagyni már azért sem, mert 
példaként szolgálhat több szempontból is. Megszakítani 
egy jól bevált, hasznos időtöltést jelentő sorozatot nem 
lenne szerencsés dolog. A sport szeretete, az amatőr játék 
jelentősége is hozzátartozik ehhez, és követendő példa 
lehet a fiatal nemzedék számára.

Sajnálatos, hogy a város nemigen vesz tudomást ezekről a 
megmozdulásokról. Jól esett volna, ha a meghívottak közül -  
hacsak rövid időre is - , többen eljöttek volna.

Szeretnénk mindannyiunk nevében megköszönni DR. 
ASZTALOS ISTVÁNNAK a részvételét, aki minden egyes 
alkalommal megtisztelte a rendezvényt jelenlétével, és min
den egyes alkalommal hozzá is járult a kupa bevételéhez.

Ez a torna jótékony célú volt, csakúgy, mint az első. Az a

kis csapat, aki mind az öt alkalommal vállalta és megszervezte 
a tornát (Tukora Miklós, Molnár László, Turcsán István, Pardi 
Lászlóné), szeretné megköszönni mindazoknak az intézmé
nyeknek a segítségét, akik jelentős mértékben támogatták e 
szép kezdeményezést.

Köszönjük elsősorban az I. sz. ÁLTALÁNOS ISKOLÁ
NAK a helyet, a KENYÉRGYÁRNAK a mindenkor térítés- 
mentesen biztosított péksüteményt, ő k  állandó szponzorai 
voltak a tornának. Köszönjük a barátoknak, ismerősöknek a 
hozzájárulásokat. Az eddigi kupák során, illetve ezen a tornán 
megmaradt pénzösszeget teljes egészében a családnak, illetve 
a két kislánynak adjuk át.

1993-ban a következő eredmények születtek:
I. ITAL KFT Hatvan csapata

II. OLIMPIA Budapest csapata
m. VALENTÍNYI MŰVEK Iklad csapata
IV. ASZÓDI ÖREGFTÚK csapata

A legjobb kapus: Kiss László (ITAL KFT Hatvan)
A legjobb góllövő: Ecker Csaba (TRANSITFA KFT Iklad)
A legjobb mezőnyjátékos: Mayer János (VALENTÍNYI 

MŰVEK) Iklad
A díjakat Szűcs Lajos adta át, akit egyúttal köszönthettünk 

50. születésnapja alkalmából.
A két nap talán legszebb pillanata pedig az volt, amikor a 

győztes csapat vezetője örök emlékül átadta a kupát Sápi 
Ferenc özvegyének.

Pardi Lászlóné
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ATRINK-DUÓ KFT
lakodalmi, családi és egyéb rendezvények 

lebonyolítására

BÉRBEADJA

az Aszód, Falujárók útján 
(volt szovjet laktanya területén) lévő 

200 m2-es, 130 fő befogadására alkalmas, 
teljes berendezéssel ellátott 

épületét.

(Zárt parkolási lehetőség, felszerelt konyha.)

KEDVEZMÉNYKÉNT
a rendezvényhez szükséges italokat 

nagykereskedelmi áron biztosítja a KFT.

Érdeklődni lehet:

LAUKÓ JÓZSEF 
TRINK—DUÓ KFT

Aszód, Falujárók útja (volt szovjet laktanya) 
Tel.: 06 (60) 343-357.

A TRINK-DUÓ KFT
az Aszód, Falujárók útján 

(volt szovjet laktanya területén) lévó 
bérbe adja 2x300 m2-es helyiségét.

A bérlemény 

300 m2 egybefüggd 
(szellózóbe kötött), valamint 

300 m2 tagosított boxokból áll. 
Raktározásra (főképpen zöldség) kiválóan 
alkalmas, illetve bármilyen tevékenységre 

bérbeadó.

Cím:
TRINK—DUÓ KFT 

LAUKÓ JÓZSEF 

ügyvezető igazgató
Aszód, Falujárók útja (volt szovjet laktanya) 

Tel.: 06 (60) 343-357.

TÖBB, MINT 10 BOLTBAN KEDVEZMÉNY SELLO KARTYA VAU  

Megvásárolható: Farkas Imréné (Festékbolt) Kossuth L  u. 40., Dián Tibomé (Állateledel) Deák F. u. 9.

A szód Városért Alapítvány 
“EGY SZÁL GYERTYA” 
a helyi temetők javára

A hozzájárulás célja:
-  A temetőravatalozójának felújítása, esztétikus környe

zet kialakítása
-  Temetőn belüli főutak rendbetétele, javítása
-  A temetőben szemétgyűjtő tárolók elhelyezése 

(szemét elszállítása)
-  A temetőhöz vezető út korszerűsítése, parkoló létesí

tése
-  Temetőn belül és kívül a tisztaság megőrzése
-  A temetők területi adottsága miatt, négy főből álló 

személyzet -  az alkalomnak megfelelő öltözetben -  
kíséije halott embertársainkat végső nyughelyére.

Számlaszám, amelyre fizetni lehet:
217-98412 Aszód 
772-000584

Jelige:
“Egy szál gyertya 
a helyi temetők javára”

Összeg rendeltetése:
4155114

Könnyítsen
a szilveszteri előkészületeiben!

Hidegtálakra rendeléseket felveszünk, 
kb. 150,— Ft/fő

TÖLTÖTT HÚSOK, SONKATEKERCS, 
KASZINÓTOJÁS, SALÁTÁK

Ünnepi nyitvatartás:
24-én 10—14 óráig 

30—31-én 10—16 óráig.

‘Minden kedves vásárlónknak^ 
kellemes karácsonyi ünnepeket és 

Boldog új évet kívánunk!

Felelős kiadó: (ierlach <i. Kornélné * Felelős szerkesztő': Asztalos Tamás 
Szedés, tördelés: Gyürky Imréné (Petőfi Múzeum) * Munkatársak: Pardi Lászlóné, Kovács István Csalta 

Engedélyszám: III/PHF/279/1989. * Készült a TYPOVKNT Kiadó és Nyomda Kft-nél


