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ADVENTKOR 

 

„Ó KEDVES VENDÉG, NÁLAM SZÁLLJ…” 

 

„JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD” (Máté 6,10a) 

 
 Mélyen titkolt szorongásaim, rejtett félelmeim, bevallatlan bűneim, mosolyom mögött húzódó 
magányom, egész toldozott-foltozott, élettel-címkézett létem idegenségéből érkezve ízlelem a gondolatot, 

formálom a szót -, suttogom, fohászkodom, kimondom, sürgetem, kiáltom: JÖJJÖN EL…!  

 Lelkem mélyéről hívom, friss alázattal könyörgöm, már egész valómmal várom: „NÁLAM 
SZÁLLJ…” Valaki keres, kopogtat, hozzám érkezett, bebocsátást kér, s már hallom is: „..ma a te házadban 

kell megszállnom…” (Lukács 19,5) 

 Valószerűtlen hír, felfoghatatlan csoda, féltve érintett öröm, ismeretlen ajándék: nálam! 
Szégyenlősen tekintek körül: átláthatatlan rendetlenség / rendezetlenség – mindenütt! – elfelejtett dallamok, 

elejtett szavak, megfagyott mosolyok, befejezetlen mondatok, kalodába-zárt érzések, a közöny fullasztó 

pora… s MÉGIS hallom a Vendég szavát: „ma a TE HÁZADBAN...”, …nálam…! 

 Csak pár pillanat, kevés idő: rendezkedni, átrendezni, elrejteni, letagadni, meg nem történtté 
tenni…mindezt mégsem lehet, nincs hatalmamban. A folt, a szenny, a bántás, az árulás nyomot hagyott. 

Beleívódott a lelkünkbe. Tapintatlanságaink, féligazságaink zátonya, elfelejtett ígéreteink, halogatott 

bocsánatkéréseink, mesterkélt együttérzésünk, felületes érdeklődésünk, fontoskodó sietségünk, szánalmas 
elkéséseink, szeretet-utánzataink már el- és kitörölhetetlenek…. 

 „Ó, kedves vendég, nálam szállj, bűnömtől ne iszonyodjál, 

 jöjj be hozzám, te szolgádhoz, szegény, megtérő juhodhoz!” 
 „JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD…” 

 
 



 

  

Újszerű a gondolat, a feltörő vágy, a halaszthatatlan kérés – a te országod – A TIED, az enyém helyett. 

Csere: odaadom – elfogadom. Vonzó ajánlat, fényűző kínálat. 

 Vélt birtokomban lévő országom-világom helyett az övét: 
- homokra épített HELYETT a kősziklára alapozottat 

- földi-emberi  HELYETT a mennyei-krisztusit 

- mulandó-halandó HELYETT az örökkévalót 
- ÉN-uralom  HELYETT Jézus királyságát 

- bűneim  HELYETT Jézus bocsánatát 

- utánzat-kincseim HELYETT a menny gazdagságát 

- kiűzetés / egzisztenciális-hiány HELYETT a befogadást / állandó otthont 
 „Bús szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már, 

  Jöjj, Jézus, jöjj ne hagyj el, a szívünk várva vár.” 

Idei adventben is a szívedbe súgja, a lelkedbe lopja az ősi, életmentő üzenetet:  „elközelített az Istennek 
Országa.” Bárcsak ráhangolódva, karácsonyod ajándékaként kérnéd, fogadnád:  „JÖJJÖN EL…!” 

 „Igaz Isten, ígéretedben Változhatatlan valóság, 

   Amit te a te beszédedben Megmondasz, az mind valóság. 

   Könnyebb megavulni, végképen elmúlni a természetnek, 
   Mint semmibe menni Az igaz isteni Szent ígéretnek.” 

 „A Lélek … mondja: Jöjj, és aki hallja, az is mondja: jöjj! 

Aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.” (Jelenések 22,17) 

 

Vajsné F.Ibolya 
 

 

 

 

 

Kedves ászári lakosok! 
 

Elérkezett hát advent, a várakozás és készülődés ideje, s nemsokára ránk köszönt 
Karácsony tele meglepetésekkel, ajándékokkal, és sok-sok szeretettel. 

 

Iskolánk ebben az évben is várakozással és szeretettel megrendezi a  
FALU KARÁCSONYT 

 december 20-án 18 órakor az iskola aulájában. 
 
 

Résztvevők: az iskola diákszínjátszói, zeneszakkörösei és 
az iskola énekkara Mészárosné Fehér Gabriella, Zimonyi Gábor vezetésével és 

a Morfondír Zenekar. 
 

Akárcsak tavaly, idén is lesz adventi forgatag a szülők segítségével az iskola előtt. 
 

Ezúton szeretnék mindenkinek  
MEGHITT, SZÉP KARÁCSONYT és  

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT  
kívánni iskolánk diákjai és dolgozói nevében.  

 

 

 

 

 



 

  

EVANGELIZÁCIÓS ESTÉK ÁSZÁRON 

 
November 11-15 között naponta tartottunk evangelizációs alkalmakat a református gyülekezetben. Hétfőn és 

szerdán Kántorné Pólus Ibolya felsőörsi lelkipásztor szolgált. Hétfőn a Róm 12,1-2 és a 3Móz 19,2  igék 

alapján az Istennek odaszentelt életről hallhattunk igehirdetést. Szerdán pedig a Mk 10,35-45 rész által az 
elsőbbségre történő törtetés helyett az Úrnak való alázatos szolgálatról szólt az üzenet a „Tilos előzni” cím 

alatt. Kedden és csütörtökön Kovács Tamás dadi lelkipásztor hirdette az igét: kedden a Zákeus (Lk 19,1-10.), 

csütörtökön pedig a samáriai asszony (Jn 4,1-26. 39-42) történetén keresztül. Mindkét történet Istennek a 
velünk eltervezett találkozásának életbevágó fontosságáról szólt. Gyakran váratlanul ér bennünket az 

Istennel történő találkozás, de ha nem térünk ki előle életünk fordulópontjává válik egy ilyen esemény. 

Kedden és csütörtökön gitárkíséret segítségével új éneket tanulhatott meg a gyülekezet. Először az „Olyan 

kincsre vágyunk”, majd ezt követően a „Krisztus hívása hangzik” kezdetű ének ismeretét sajátítottuk el. 
Csütörtökön egy meglepetés várt a gyülekezetre, a lelkipásztorral érkezett Skobrák Martina, aki bizonyságot 

tett a Krisztussal való találkozás életet átformáló erejéről. Beszélt arról hogyan ismerte meg Jézust és milyen 

hathatós segítséget kapott tőle a régi, az ezotéria világát is érintő tévelygős út elhagyásához és az új életben 
való járáshoz. Martina az ún. Y generációhoz tartozó fiatal (Az Y generáció az 1976 és 1995 között született 

embereké), aki az internet virtuális világának idején nőtt fel. Pénteken volt az evangelizációs sorozatot záró 

igehirdetés. Gállné Medveczky Borbála iszkaszentgyörgyi lelkipásztor érkezett közénk, ő sem egyedül, 

hanem Szántó Józsefné Ilonkával jött, aki az idősebb korosztályhoz tartozik. A „Találkozni jöttem veled, 
Istenem” kezdetű éneket ismerhette meg a gyülekezet gitárkíséret segítségével. Az emmausi tanítványok 

története által (Lk 24,13-35) hallhattuk Krisztus hívását, aki az asztalközösség és a mindennapi közösség 

bensőséges formájában keres bennünket. Szántóné Ilonka bizonyságtételében beszélt arról, hogy 13 éve tart a 
Krisztussal való közössége, aki őt az alkohol rabságából mentette ki.  

A résztvevők visszajelzéséből egyértelművé vált, hogy szükség van ilyen jellegű sorozatokra, mert a lélek 

szomjazik Isten szeretete, vigasztalása után. A posztmodern embernek az ige iránti látszólagos 
érdektelensége mögött gyakran mély vágy húzódik meg a megértés, elfogadás, együtt érző szeretet és 

vigasztalás után. A hitelesen megszólaltatott evangélium sebeket gyógyító, lelket erősítő hatással van a 

hallgatóságra. Az Isten által megszólított lélek érzi, hogy nem pótmegoldásokat kínáló ajánlattal találkozik. 

Valójában az álmegoldások, hitegetések jutatták el a megkeseredéshez, megfáradáshoz. Amikor Jézus hívása 
hangzik mind a mózesi törvény, a vallásban rejlő törvényeskedés, mind az élet terhétől megfáradt ember felé, 

az nem álságos, hitegető, üres biztatás és ígéret. Jézus önmagához történő hívogatásában benne van szívének 

teljes őszintesége és a hathatós segítség szándéka: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és 
meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. 

29
Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg 

tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. 
30

Mert az én igám 

boldogító, és az én terhem könnyű.”Mt 11,28-30. A jól előkészített, imádsággal kísért evangelizációs napok a 
lelkünk fürdőjévé válhat, regenerálódhatunk az ige és a Szentlélek sugarában, hogy ebben az erőnket, 

hitünket próbára tévő küzdelmes életben jobban tudjunk helyt állni és magunk is az irgalmas cselekvés 

véghezvivői legyünk, más szóval kifejezve áldássá legyünk a környezetünkben élők számára. 

 

Vajs Tibor lelkipásztor 

 

 

Ászári Református Presbitérium 

Karácsonyi ünnepkör Istentiszteletei 
 

 December 22-én, Advent 4. vasárnapja délelőtt 10:00 Istentisztelet. 

 December 24-én, Szenteste, Kedden 17:00-kor gyermekek bizonyságtétele. 

 December 25-én, Karácsony 1. napján, szerdán, délelőtt 10:00-kor úrvacsorás Istentisztelet. 

 December 25-én, Karácsony 1. napján, szerdán délután 16:00-kor Kacsora Szabolcs István teológus 

hirdeti az igét a pápai református teológiáról. 

 December 26-án, Karácsony 2. napján, csütörtökön délelőtt 10:00-kor van Istentisztelet. 

 December 29-én, vasárnap 10:00-kor van Istentisztelet. 



 

  

 December 31-én, Óév napján kedden 17:00-kor lesz az Istentisztelet. 

 2014. január 1-én, szerdán újévi Istentisztelet 10:00-kor. 

 

Áldott Karácsonyi ünnepeket kíván az Ászári Református Presbitérium. 

 

Ászári Katolikus Egyház 

Karácsonyi szentmiséi 
 

 December 23. (hétfő): Köznap – IV. zsoltárhét 

A kórházkápolnában nem lesz szentmise. 

 December 24. (kedd): Karácsony vigíliája 

Kisbér: 16:00 – karácsonyi misztériumjáték 

Bakonysárkány: 20:00 – ünnepi szentmise 
Ászár: 22:00 – éjféli mise 

Kisbér: 24:00 – éjféli mise 

 December 25. (szerda): Urunk születése (Karácsony,) FÜ 

Bakonysárkány: 8:00 – ünnepi szentmise 

Kisbér: 10:00 – ünnepi szentmise 

Hánta: 11:30 – ünnepi szentmise 

 December 26. (csütörtök): Szent István első vértanú, Ü 

Ászár: 8:30 – ünnepi szentmise 

Kisbér: 10:00 – ünnepi szentmise 

 December 27. (péntek): Szent János apostol és evangélista, Ü 

Nem lesz szentmise. 

 December 28. (szombat): előesti szentmise 

Hánta: 18:00 – szentmise 

 December 29. (vasárnap): Szent Család vasárnapja, Ü – I. zsoltárhét 

Bakonysárkány: 8:00 – szentmise, előtte rózsafüzér, gyónási lehetőség 

Kisbér: 10:00 – szentmise, előtte gyónási lehetőség 

Ászár: 11:30 – szentmise, utána gyónási lehetőség 

 A kisbéri Plébánia Hivatal 2013. 12. 24-én, (kedd) 12 óráig lesz nyitva. 

 2013. december 25. – 2014. január 1-ig az ügyfélfogadás szünetel. 

 Az ünnepek alatt temetést a következő napokon vállalok: 12.23 (hétfő), 12:28 (szombat) 

 
 
 

Bakonyszombathelyi Ászári Evangélista Egyház 

Karácsonyi Ünnepkör Istentiszteleti rendje 
 

 

 December 22-én, Advent 4. vasárnapja délelőtt 9:00-kor Istentisztelet 

 December 24. (kedd) délután 15:00-kor Istentisztelet 

 December 25. (szerda) délelőtt 9:00-kor Istentisztelet 

 December 31-én, Óév este (kedd) délután 16:00-kor Istentisztelet. 



 

  

KÖZÉRDEKŰ HÍREK 
 

A község önkormányzatának képviselőtestülete és az Ászár Községért Közalapítvány Kuratóriuma értesíti a 

község lakosságát, hogy sikeres pályázatukat követően a temetőben új ravatalozó építésére illetve a falukép 
javítása jegyében a Jászai Mari tér felújítására a Leader program keretében lehetőséget kaptak arra, hogy 

céljaikat megvalósítsák. 

 

A sikeres megvalósítás érdekében együttműködési megállapodást kötöttek, amelynek egyik kiemelkedő 
pontja, hogy a megvalósulásról folyamatosan közösen tájékoztatják a lakosságot. 

Egyúttal kérik is, hogy azok ne idegenkedjenek a megváltozott viszonyoktól, mert azok a mostaninál 

kulturáltabb szolgáltatásokat biztosítanak. 
 

Legközelebb a kivitelező személyéről és a várható költségekről tájékoztatjuk Önöket. 

 

Baksa Zoltánné              dr. Mikolasek Sándor 

a kuratórium elnöke      polgármester 

 

ISKOLA HÍREI 

 

JÁSZAIS HÍRCSOKOR 

  Mozgalmas napokkal indult az év utolsó hónapja iskolánkban. December 6-án, pénteken ki más érkezett 

volna meg reggel alsó tagozatos tanulóinkhoz mit a várva várt Mikulás. Minden alsós osztályban járt, 

ajándékokkal és jó tanácsokkal látta el kis diákjainkat, akik cserébe műsorokkal kedveskedtek. 

  Ezt követően 10 órától indult az immár fél évtizedes hagyományokkal bíró V. Ászári Tájfutó Fiesta 
program kavalkádja. Az óvodásoktól a középiskolásokig közel 250 diák vett részt a versenyen, mely 2 

fordulós Nappali Sprintversenyből és 4 fordulós Terem-O versenyből állt, amit csattanóként egy 

memóriafutam zárt. A 6 futam alapján az összetett győztesek a következők lettek :  

II. kcs.: Garas Fanni és Pásztor Sándor 

III.kcs.: Lengyel Laura és Herbert Milán 

IV.kcs.: Herbert Zsófia és Sebestyén József 

A legeredményesebb versenyzőknek járó óriási vándorserleggel Herbert Zsófia, Herbert Milán és egy 

középiskolás komáromi lány versenyző fényképezkedhetett. 

  Másnap szombaton munkanap lévén folytatódtak a programok, ismét érdekes események vártak 

tanulóinkra. Az Egészség és Sportnap elnevezésű rendezvénysorozat ismét sok érdekességet tartogatott 
tanulóink számára, akik a következő programok közül választhattak:   

1. Az adventi hangulatot adó mézeskalács-sütésben mintegy 140 szorgos gyermek keze vett részt tanáraik 

irányításával. Az előző nap gyúrt tésztából az iskola tankonyhájában folyamatosan készültek az illatos és 
ízletes mézes kalácsok. 

2. A saláta készítés az iskola ebédlőjében osztályonként zajlott a már előre egyeztetett alapanyagokból 

Horváth Éva tanárnő vezetésével. Az elfogyasztott mennyiség ismeretében kijelenthető, hogy az elkészült 
különféle zöldség és gyümölcssaláták nem csak egészségesek, de ízletesek is lettek. 

3. A tornacsarnokban a program fél  9 -től az alsó tagozatosok váltóversenyével kezdődött Baloghné Paréj 

Ildikó tanítónő vezetésével. Ezt követően egy 50 perces telt házas zumba fitness-party vette kezdetét Bérces 

Zsuzsanna zumba oktató irányításával. A délelőtti sport programot egy sportszerű keretek közt zajló, de 
küzdelmes mérkőzéseket hozó Mikulás kupa kézilabda torna zárta. Az Erdősi Gáborné tanárnő és Zámbó 



 

  

Attila tanár úr szervezésében zajló küzdelmeket korcsoportonként az 5.b és 7.osztály lány, valamint a 6.a és 

7.osztály fiú csapatai nyerték. 

A művészeti teremben az egész hét folyamán ízlésesebbnél ízlésesebb karácsonyi díszek készültek Greinerné 
Ábrahám Erzsébet rajz tanárnő ötletei alapján. Az elkészült díszek az iskolát díszítik az elkövetkező 

napokban. 

 Tekintve, hogy az érdeklődő gyerekek akár minden programon részt vehettek, elmondható, hogy minden 
szempontból hasznos, élményt adó, egy „átlagos” tanítási napon túlmutató hétvége részesei lehettek 

diákjaink és a nevelők egyaránt. 

 

VÉDŐNŐ HÍREI 
 

Bébiovi hírei 
 
2013.december 6.-án, az ászári Kuckó Oviban várhatták a Télapót a kiscsoportosokkal együtt a falu 
legkisebb lakói.  

A szülők által vitt, névre szóló kis csomagokat a Mikulás személyesen adhatta át az apróságoknak, így 

lehetőségük nyílt találkozni a meséből már jól ismert jóságos apóval, és a krampuszokkal is.  
Köszönjük az óvoda dolgozóinak, hogy lehetőséget biztosítottak a kicsiknek, és szüleiknek a Télapóval való 

találkozásra az óvoda falain belül.  

Következő bébiovi találkozónk már az újévben lesz: 2014. január 14.-én, kedden 15.30.-től a Kuckó 

Óvodában.  
Várjuk a gyermekeket,és a szülőket sok szeretettel!  

 

Pékné Polgár Helga 

Védőnő 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Sok szeretettel köszöntjük községünk újszülöttét: 

 

Borsos Ferenc és Sáhó Tímea kislánya Réka Adél 

Kívánjuk a szülőknek, hogy jó egészségben neveljék fel gyermeküket a haza, a szülő föld szeretetére! 

 

Maszlavér László 

Anyakönyvvezető 

 

 

A CIVIL SZERVEZETEK HÍREI 
 

Magyar Sakkvilág Kupa 2013 – Ászár 
 
November 29-e és december 1-je között, Ászáron került megrendezésre az első Magyar Sakkvilág Kupa. A 
verseny célja: a sakk sportág népszerűsítése és a sakkbarátság ápolása. Hagyományteremtő szándékkal 

hívtuk életre ezt a versenyt a „régi" Szabad Föld Kupák és falusi szpartakiádok emlékére és mintájára, hogy 

eldőljön, melyik 2000 fő alatti település négyfős csapata a legjobb Magyarországon. Végül az ország majd 

minden szegletéből, 17 megyéből érkeztek csapatok. Megyénket a Bánszegi Attila, Komlósi Tibor, Vida 
Gergely és Sebestyén Gábor összeállítású ászári csapat képviselte. Egyesületünk egy „Rendező 

Sakkbarátok” elnevezésű csapattal is indult a versenyen, melyben egyesületünk elnökségi- és 



 

  

felügyelőbizottsági tagjai játszottak. A rendezvény szülőatyja és lelke Bánszegi Attila, egyesületünk alapító 

tagja és volt elnöke.  

 
A verseny megszervezésére Németh Zoltán nemzetközi mestert kértük fel - aki a Magyar Sakkvilágnak - az 

ország egyetlen sakk havilapjának tulajdonosa és főszerkesztője. Innen származik a rendezvény elnevezése 

is. Az ő kapcsolatai és ismeretségei nélkül ugyanis nem sikerülhetett volna ilyen tiszteletreméltó mezőnyt 
összehívni. Ászár Község Önkormányzata a verseny és a sakk sport támogatásáért elismerésképpen a 

Magyar Sakkvilág „arany fokozatú” támogatói címét érdemelte ki. Polgármester úr erkölcsi- és az 

önkormányzat anyagi támogatása nélkül nem tudtunk volna egy ilyen nagyszabású, országos versenyt  

lebonyolítani. Köszönjük a lehetőséget! 

Köszönöm továbbá mindenkinek, aki rendezvényünket anyagilag támogatta, illetve munkájával 

segítette. 

 
A közel 80 fős mezőny a kisbéri Kincsem Hotelben lett elszállásolva. A pénteki regisztráció és vacsora után 

Pál József sakkbarátunk jóvoltából egy nagyon jó hangulatú pálinkakóstoláson vehettünk részt.  

Szombaton a versenyt a himnusz eléneklése után dr. Mikolasek Sándor polgármester úr, a rendezvény 

fővédnöke nyitotta meg. A Komárom-Esztergom Megyei Sakkszövetség részéről László Imre elnök is jelen 
volt.  

 

Kimondottan színes mezőny vágott neki a hét fordulónak. Voltak idősek és fiatalok, profik és sakkszerető 
amatőrök. Sakkversenyhez képest szép számmal szerepeltek hölgyek is. Frink Ferenc fide mester („a palóc 

varázsló”) személyében pedig a hazai sakkélet egyik legismertebb egyéniségét üdvözölhettük. 

 
Az izgalmakkal teli szombati fordulók után megtekintettük Ászár nevezetességeit is. Sétánk első állomása a 

Jászai Mari tér volt, ahol megkoszorúztuk „a nemzet tragikájának” mellszobrát. Innét utunk az ászári pincébe 

vezetett, ahol Szabó Gábor jóvoltából az „egész ország” megízlelhette finom borainkat. Sokan vittek 

magukkal ajándékba illetve emlékül egy-egy palack Ászári asszonyfektetőt. Emelkedett hangulatban 
sétáltunk át a Jászai Mari emlékmúzeumba, ahol Bánszegi Rebeka tartott színvonalas előadást színésznőnk 

életéről. A napot az Aranyfürt étteremben zártuk, ahol a vacsora után ismét a boroké lett a főszerep.  

 
Vasárnapra maradt az utolsó két forduló, ahol az első hely megszerzésére még több csapatnak is esélye 

volt… Az izgalmas eseményeket Molnár Szilárd örökítette meg nagyszerű fotók formájában. 

Zilahi Zoltán versenybírónak az egész esemény alatt könnyű dolga akadt, a verseny ugyanis kifejezetten jó 
hangulatban, sportszerű keretek között zajlott.  

 

A versenyt végül az élőpontok alapján első helyen rangsorolt Ászár csapata nyerte. A verseny 

színvonalát mutatja, hogy a második helyezett Uszód (Bács-Kiskun) első és második táblása is az NB1-es 
Paks csapatában játszik. Harmadik helyen Zánka (Veszprém) csapata végzett. 

A „Rendező Sakkbarátok” vezetőségi csapat a kiemelkedő 6. helyen végzett. 

Gratulálunk minden résztvevőnek! 
 

Az eredményhirdetésen kisorsolásra került egy a Kincsem Hotel által felajánlott kétszemélyes wellness 
hétvége is. 

 

Egyetlen résztvevő sem tért haza üres kézzel: emléklap és egy Sebestyén Imre által termelt és palackozott 

„Ászári huszárkorty” fantázia nevű bor jutott minden kedves játékosnak és rendezőnek! 
Az ünnepélyes díjkiosztó után közösen még elénekeltük a szózatot, majd lassan mindenki útnak indult. 

Búcsúzóul sokan megígérték, hogy jövőre ismét eljönnek.  

Elmondhatjuk, hogy sikerült egyesületünk és falunk jó hírét kelteni és azon leszünk, hogy jövő ilyenkor 
hasonló keretek között ismét megrendezhessük a Magyar Sakkvilág Kupát. 

 

 

 

Sebestyén Gábor 

egyesületi elnök 

 



 

  

 

Népfőiskolai hírei 
 

 

Novemberi Népfőiskolai találkozónkra Petrőcz Lászlóné Marika néni és lány Veresné Petrőcz  Mária jött 

közénk. 

„ Egy lángot adok, ápold, add tovább…” ezt a címet adhatnánk a látogatásnak. Marika néniben ma is olyan 

láng lobog, mint amikor férjével újdonsült házasként kezdtek szolgálatot Ászáron. Szinte felfoghatatlan és 
gyakorolhatatlan az a szeretet, amit e kedves, ősz hajú lelkész asszony mutat fel. Az itteni tevékenységük is, 

nem csak a gyülekezeti tagok felé volt nyitott, hanem a falu közössége irányába is. Marika néni az Istentől 

kapott tehetséget a versírásra, és itt Ászáron kezdtek első zsengéi megjelenni megyei lapokban. Ezek a kis 
versek a hálaadás gyöngyszemei. 1969 után a házaspár Balatonfüredre költözött, itt folytatták szolgálatukat. 

Közben Marika néni elvégezte a Református Teológiát, hogy még jobb, még hűbb eszköze lehessen Isten 

munkájában férjének. 2012-ben Balatonfüred Díszpolgára Kitüntetést kapott, legutóbbi kitüntetése a 

Református Nőszövetség által Zsindelyné Tüdős Klára Díj, amelyet azoknak ítélnek oda, akinek 
elévülhetetlen érdemei vannak a Nőszövetség munkájában. A visszaemlékezések során Marika néni a 

Mélyből a magasba c. verseskötetéből olvasott fel. E közben vetítésre kerültek a családi és gyülekezeti fotók, 

mely nevetést, de némely embernél könnyeket is is varázsolt a szemekbe. Veresné Petrőcz Marika pedig 
egyházi és népi énekeket adott elő, szép hangja szinte „beterítette” a termet, mindenki lélegzet visszafogva 

hallgatta. Csodás volt hallgatni az Ave Mariát és az Úr érkezését Ady Endre versének megzenésített 

változatát. Kovácsné Kálmán Kornélia mintegy 50 év után felolvasta azt az emlékkönyvi bejegyzést, amit, 
mint tanítvány kapott. 

Sok emberrel beszéltem a program után, s még napokkal később is. Mindenki így fogalmazott: sírtak és 

nevettek, meghatódtak. Szép vasárnapi,- adventi készülés- délután volt. 

Hiszen Marika nénin és lányán keresztül találkozhattunk egymással is, S ezért köszönet jár. 

 

E cikket Kovácsné Kálmán Kornélia írásának felhasználásával, írta: Mazalin Zsuzsanna 

 

 

Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület hírei 
 
 A novemberi gyűlésünk helyett Mezőörsre látogattunk el Molnár V. József néplélekrajz-kutató, 

művészettörténész előadására.  
Adventről és a karácsonyról beszélt. Kiemelte a mai világ, amelyben élünk a sötétség világa, ahol a sátán 

csahos kutyái plázák, bankok formájában támadnak ránk. Kérem, gondolkodjon el mindenki! Valóban 

szeretetben, békében telik a karácsony? Az ajándékok a legfontosabbak? Mikor ült le a család beszélgetni? A 
TV, internet, mobiltelefon nélkül már nem tudunk élni? Fogadjuk meg a 83 éves Józsi bácsi szavait: A 

szeretet a legfontosabb, és azt engedjük oda a karácsony meghitt ünnepére.  

Egy érdekes dolgot is mondott Józsi bácsi. Régen az adventi koszorúba egy fűzfavesszőből font kereszt is 
volt,a gyertyák pedig az égtájaknak voltak tájolva. Zárásként a teremben lekapcsolták a világítást,és egy 

gyertya fénye mellett hallgatunk meg egy régi imádságot. De zárásként ismét felhívta a jelen lévők 

figyelmét,hogy ne engedjenek a sátán csahos kutyáinak! Mi is erre kérnénk mindenkit.  

 
 

Kálmán János  

Elnök 

 

 

Az Ászár Községért Közalapítvány Kuratóriuma, az ászári Népfőiskola, az Ászári Honismereti és 

Helytörténeti Kör Vezetősége az Ászári Községi Sportegyesület Vezetősége, az Ászári Sakkbarátok 

Köre áldott, békés Karácsonyt és sikerekben bővelkedő új esztendőt kíván a lap minden 

olvasójának és családtagjainak! 

 


