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ÁSZÁRI HÍREK  
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ÁSZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

NEVÉBEN ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI 

ÜNNEPEKET  

ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ 

ESZTENDŐT KÍVÁNOK! 

 
Pekár Zsolt 

polgármester 

ADVENT SZEGÉNYSÉGE ÉS GAZDAGSÁGA 

„Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt, aki amikor Isten formájában volt, 

nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai 

formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. És amikor emberi formában volt, megalázta magát, 

engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszthaláláig. Ezért Isten is felmagasztalta őt, és olyan nevet 

ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, 

mennyeieké, földieké és a föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya 

Isten dicsőségére.” Fil 2,5-11 

„Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, 

hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.” 2Kor 8,9. 

E két fogalom jelentéstartalma – szegénység vagy gazdagság - létünk, emberi bezártságát – elemi 

erővel, karakterisztikus hangsúllyal meghatározza. Társadalmi formációk el- és lepecsételt 
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alternatívájaként, szinte predestinálja a személyiséget. A bukott embert – megfelelni – akarásának 

kényszerpályáján – alul vagy felül minősíti: szegény? – gazdag? – s vélt versenyképességet eleve 

zárolja.  

Advent tisztázandó kérdése feléd: Szeretnél-e gazdag lenni? Milyen jelzőrendszer mentén? 

Tevje a tejes ember énekli a Hegedűs a háztetőn című darabban: „Ha én gazdag lennék...” Ő 

szegénységében gazdagságra vágyott. Ráébredtél-e már, hogy jó lenne szegénynek lenni? 

Meggazdagodásod útján, zászlódra tűzted-e az emberi élet nagy, titokzatos szavát: elég? 

Szeretnék ez alkalommal bemutatni Valakit, aki: 

1. „Megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, gazdag létére szegénnyé lett értetek...” 

Ésszerűtlen önkéntesség, önzetlen tenni –akarás –értünk! Akik szégyentelenül elárultuk, ellene 

szavaztunk; a gazdagság csábításának vonzásában – „minőségét megőrzi” című feliratos, kétes 

értékű árúk; gyors lejáratú határidős árucikkek tömkelegeiért – melegedve a világ kisebb – nagyobb 

tüzeinél –mi is rezzenéstelen arccal, „ártatlan” tekintettel szajkóztuk, ahogyan ezt Péter, a Jézus 

tanítványa tette a főpap udvarán: „Nem ismerem”. 

A világ piacának zsibvásárán gyors lejáratú örömök, kétes értékű kincsek, utánzatok, 

hamisítványok, néhány órás békesség, egy kis szeretet utánzat, színes csomagolásban hamis 

együttérzés. 

Pedig ő érted „nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel...” 

„Letetette minden hatalmát, erőtelen vala, Felvette szolga formáját, Mindeneknek Ura."Ref. 

Énekeskönyv 313,3. 

Jer, Testvérem – jöjj velem lélekben – lépjünk be a világ kezdődő „botrányának” első színhelyére: a 

betlehemi fogadó istállójába – a földi vendéglátás Jézust váró szalonjába – az érted szegényé lett 

Isten Fia számára. Jézus születésének körülményei utalnak arra, hogy mennyire szegénnyé lett 

érettünk. Palota helyett barlangistállóban kap helyet. 

Romantikus idilli környezet – Felirat: nincs hely! József, Mária és a születendő gyermek számára 

nem jutott hely. Egyik karácsonyi énekünk találóan írja le ezt a helyzetet. 

„Leszállván Atyja kebléből, kicsiny gyermekkorban, Szegénységben, ruha nélkül Fekszik a 

jászolban, Fekszik a jászolban”. (Énekeskönyv 313,2). 

Ma divat Jézust, a szívünk, lelkünk helyett „kirakatba száműzni”. A hiánycikkeket szívesen látjuk 

viszont a kirakatban. 

Advent csendjének mélyén egy ellenünk szóló vádirat áll: „saját világába jött, és az övéi nem 

fogadták be őt...” (Jn 1,11). Befogadás helyett: előadások, szeminárium, karitatív szolgálat, 

istentisztelet. Ezek mind látványos és fontos dolgok, de ha a Jézus életünkben történő befogadását 

akarják pótolni, akkor pótcselekvésnek számítanak. 

„Otthagyta a menny dicsőségét...” ismerős, megtanult kimondott szavak, melyek jelentése 

elérhetetlen távolságban marad...levetkőzött – megüresítette magát, otthagyta a menny 

biztonságát... advent szegénysége – Énekeskönyv 440, 1.6-7.; Fil 2,8. 

„ És amikor emberi formában volt, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a 

kereszthaláláig.” 

Egy merész feltételezés: „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére 

szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.” Ismered-é? 

2. „Hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok...” 

Jöjj testvérem, vesd le a te vélt gazdagságodat, hogy végre Krisztusban meggazdagodj!  

„A laodiceai gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az 

Isten teremtésének kezdete: tudom a te dolgaidat, hogy sem hideg nem vagy, sem forró. Bárcsak 

hideg volnál vagy forró! Így, mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró, kiköplek a számból. Mivel 

ezt mondod: „Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire”, és nem tudod, 
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hogy nyomorult, szánalmas, vak és mezítelen vagy. Azt tanácsolom neked, hogy végy tőlem tűzben 

megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látszódjék 

ki szégyenteljes mezítelenséged, és szemgyógyító írral kend be a szemedet, hogy láss.” Jel 3,14-18. 

„Öltözd fel az új embert! Meghívó érkezett a királyi menyegzőre, hogy meggazdagodj. Hogy 

hirdessem az ÚR kedves esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját, megvigasztaljak minden 

gyászolót. Hogy segítsek Sion gyászolóin: a hamu helyett koszorút adjak nekik, öröm olaját a gyász 

helyett, dicséret palástját a csüggedt lélek helyett, hogy az igazság fáinak nevezzék őket, az ÚR 

ültetvényének, az ő dicsőségére!” Ézs 61,2-3.  

„Módfelett örvendezek az ÚRban, ujjong a lelkem Istenemben. Mert az üdvösség ruhájába 

öltöztetett, az igazság palástjával vett körül, mint vőlegényt, aki papi módon fölteszi fejdíszét, és 

mint menyasszonyt, aki fölrakja ékszereit. Mert miként a földből a növények kihajtanak, és miként a 

kertben a vetemények kisarjadnak, úgy sarjasztja ki az én Uram, az ÚR az igazságot és a dicséretet 

minden nép előtt.” Ézs 61,10-11. 

Fekete János: Menedékhely 

A betlehemi éjszakában 

nem volt helye az Isten Fiának. 

sem káprázatos  palotában 

- mi méltó lenne a Királynak. 

Sem ott, ahol csak viskók vannak 

összekapart kis menedékben. 

Pedig rókáknak is jut barlang, 

neki is került rejtettségben. 

Fiú öröme a családnak, 

de ki törődött vele itt, lent? 

A föld néma. – De harsonában 

angyalok  magasztalják Istent. 

 

Azóta szíveket nyitogat, 

ajtónként előttünk megállva. 

Mentő szeretettel hívogat, 

útszéli koldusként kizárva. 

Mert sokszor már senkinek sem kell, 

szívekből elűzötten mehet. 

Így maradt számára csak egy hely: 

- menedékhelye lett a kereszt. 

Szeretete halálos mása, 

életünk egyetlen forrása. 

Vajsné Fazekas Ibolya 

református lelkész 

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK IDŐPONTJAI TEMPLOMAINKBAN 

Evangélikus templom 

December 24-én 15:00-kor 

December 26-án 9:00-kor 

Január 1-én 9:00-kor 
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Katolikus templom 

December 24-én 22:00-kor 

December 25-én 11:15-kor 

December 28-án 11:30-kor 

Január 1-én 11:30-kor 

Református templom 

December 24-én 17:00-kor /Gyermekek bizonyságtétele/ 

December 25-én 10:00-kor /Úrvacsora/ 

December 25-én 16:00-kor /Legátus/ 

December 26-án 10:00-kor 

December 28-án 10:00-kor 

December 31-én 17:00-kor 

Január 1-én 10:00-kor 

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást 

adok nektek.” Máté 11:28 

POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI 

Ászár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megalakulást követően két rendes ülést 

(2014. november 18. ill. 2014.december 11.) és egy rendkívüli ülést (2014. november 26.) tartott. 

Ezeken kívül 2014. december 11-én közmeghallgatásra invitáltuk a falu lakosait, ahol a kérdéseket, 

észrevételeket, hozzászólásokat fogalmazhattak meg. Az ülések napirendjeit, jegyzőkönyveit és a 

képviselő-testület által hozott rendeleteket megtalálja a www.aszar.hu oldalunkon. Az Ászári Hírek 

terjedelmi korlátai miatt, és a sok beküldött cikknek köszönhetően nem ebben az „ünnepi” számban 

írok az elmúlt időszak testületi munkájáról, hanem majd a következőben.  

A közkedvelt közösségi oldalon, a Facebook-on létrehoztam az „Ászár község hivatalos oldala” 

felületet, amelyet elérhetnek a nem facebook-osok is a www.facebook.com/aszarfalva címen. 

Pekár Zsolt 

polgármester 

SZÉPKORÚAK ESTÉLYE 

„Minden napból, a legközönségesebből, sivár hétköznapból is ünnepet csinálj, ha pillanatokra is! 

Egy jóindulatú szóval. Méltányos cselekedettel. Udvarias mozdulattal. Nem kell sok az emberi 

ünnephez. Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány 

percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és udvariassággal: tehát az ünneppel.” 

/Márai Sándor/ 

 

A hagyományosan megrendezésre kerülő szépkorúak estélyének keretein belül, ebben az évben 

november 26-án köszöntöttük településünk hatvan év feletti lakosait.  

Mint minden esztendőben, idén is hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket 

fejeztük ki, azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt 

nyugdíjas éveiket. 

Meghívott vendégeinket Pekár Zsolt polgármester úr köszöntője után a község legfiatalabb tagjai 

bűvölték el kis műsorukkal. 

A vacsora után a Kerékteleki Dalkör előadása igazi jó hangulatot teremtett, melyet fokozott Karsai 

Klára és Elek Zsolt örökzöld slágerekből összeállított zenés műsora. 

http://www.aszar.hu/
http://www.facebook.com/aszarfalva
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Köszöntöttük településünk jelenlévő legidősebb Urait és Hölgyeit, ezzel is megbecsülésünket 

fejezvén ki annak a nemzedéknek, akik oly sok mindent tettek a következő generációkért. 

Ászár Község minden szépkorú lakójának kívánjuk, hogy szerető család osztozzon örömeiben, 

segítsen gondjaiban. Hamingway gondolataival kívánunk jó egészséget, további sok erőt. 

„Emberi törvény kibírni mindent, s 

menni mindig tovább. Meg akkor is, 

ha nem élnek mar benned remények 

és csodák.” 

Zséfár Csilla 

ÁDVENTI HANGVERSENY ÁSZÁRON  

A Hédervári Asszonykórus, a Darnózseli Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület Énekkara és a Kisbéri Pro 

Cantata Kórus Ádventi Hangversenyen vendégszerepelt Ászáron. 

Ászár Község Önkormányzatának szíves meghívására érkeztünk Ászárra, a római katolikus 

templomban tartandó Ádventi hangversenyre.  Szent Miklós püspök ünnepén nagy örömmel tettünk 

eleget a meghívásnak, hiszen a Szigetközben élő hagyománya van a közös éneklésnek.  

Kora délután első utunk Jászai Mari szülőházához vezetett. A szemerkélő eső és a hideg ellenére 

Tóthné Éva lelkes idegenvezetése és a szíves fogadtatás felmelegítette a lelkünket. Ámulattal töltött 

el mindnyájunkat a híres színésznő hagyatékának látványa. Az Ászáriak őrizzék továbbra is 

büszkeséggel ezt a nemzeti kincset! A tájházat Kálmán János idegenvezetésével tekintettük meg. A 

múlt ismerete vezet bennünket a közös jövőbe. 

A templomban Bajkai Csaba esperes úr szívhez szóló ádventi gondolatai után az est házigazdája 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester asszony köszöntötte a vendégeket. Jó volt látni, hogy kicsik 

és nagyok, fiatalok és idősebbek megtöltötték a templomot. 

A Hédervári Asszonykórus 10 éve alakult. Célunk azóta is változatlan: az együtt éneklés öröme 

mellett, Szigetköz, hazánk és a Kárpát-medence népdalkincsének megismerése és megismertetése, 

többszólamú egyházi és világi kórusművek előadása. Karvezetőnk Adlovits Erzsébet Timaffy-díjas 

ének-zene tanárnő szakmai hozzáértésének és igyekezetének köszönhetően jó néhány országos és 

területi minősítőn mérethettük meg magunkat. Az ádventi és a karácsonyi énekek mellett 

megszólaltattuk Tolcsvay László Békét és reménységet című dalát is. 

A Darnózseli Nyugdíjas Egyesület énekkara is először járt Ászáron a Bakonyaljai településen. 

Elhangzott műsorukkal kívántak Áldott karácsonyt és Boldog új esztendőt. 

A Kisbéri Pro Cantata kórus a híres kisbéri zeneszerző művész Lork István által gyűjtött ádventi és 

karácsonyi zeneműveket adta elő.  Zongorán kísért a kórusvezető Bartha Melinda. Előadásuk 

zárásaként az énekkar legfiatalabb tagjai csengő gyermeki hangon énekeltek. 

A kórusok színvonalas műsora után polgármester úr köszönő szavakkal búcsúzott tőlünk, majd 

közösen megkoszorúztuk a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyet, ahol Kisfaludy Sándor Magyar 

nemzeti énekét énekeltük el.  

Az iskola épületében szervezett szeretetvendégség, az értékes találkozások, a beszélgetések, a közös 

éneklés mindenki lelkébe elhozta az ádventi várakozás örömét. A szíves meghívást szeretnénk 

viszonozni, ezért meghívtuk az Ászári Nyugdíjasklub énekkarát, és a Férfi Dalárdát Hédervárra.  A 

közeljövőben közösen keressünk alkalmat a találkozásra, kérjük, látogassanak el hozzánk, a 

Szigetközbe! 

A meghívott kórusok nevében mondok köszönetet a felejthetetlen élményért polgármester úrnak, 

alpolgármester asszonynak és az ászáriaknak. Isten adja, hogy ez a szép kezdeményezés 

hagyománnyá váljon! 
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„Szívből kívánjuk tinéktek, 

 Adjon az Isten egészséget! 

 Bort, búzát, békességet; 

S a szíveknek sok örömet! 

Sok örömet és kegyelmet,  

Szent karácsony ünnepeket!” 

A Hédervári Asszonykórus nevében: 

Seresné Domina Teréz 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

Köszöntjük községünk legifjabb lakóit: 

Herman Dávid és Tamton Alexandra kisfiát, Dávidot 

Kovács Gábor és Birtalan Alexandra kisfiát, Bendegúzt 

Stokinger Gábor és Mohácsi Nikolett kislányát, Hannát 

Nagy Sándor  és Szabó Zsanett kisfiát, Sándor Józsefet. 

Sok örömet és jó egészséget kívánunk a szülőknek és a gyermekeknek! 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosától: 

Rácz Sándor (61 éves) 

dr. Istvándi Csilla 

jegyző 

HÍREK A KUCKÓ ÓVODÁBÓL 

Az ősz folyamán nagyon sok minden történt óvodánkban.  

Szeptember második hetétől 10 alkalommal a nagy csoportosok úszásoktatáson vettek részt a 

kisbéri Kincsem Hotelben. Az oktatást Erdősi Gáborné Betti néni tartotta, akit a gyerekek nagyon 

megszerettek és többen nagyon jól elsajátították ez idő alatt az úszás alapjait. A szülők pénzbeli 

áldozatát, az Ászári OVI Alapítvány segítette jelentős összeggel. Az utazáshoz az önkormányzat 

biztosította kis buszát, sofőrünk pedig Hadnagy Laci bácsi volt, aki hétről hétre türelmesen szállított 

bennünket. 

Októberben megünnepeltük az Állatok Világnapját, melyen több kisállatot megtekinthettünk az 

óvoda aulájában, ezért köszönet a szülőknek. Beszélő papagájt is hoztak be hozzánk, mely egy 

kicsit szégyenlős volt, és csak délután, amikor a gazdája is jelen volt, akkor szólalt meg egy rövid 

időre.  

November elején őszbúcsúztató mulatságot rendeztünk, melyre sütöttünk finom mézeskalácsot és 

minden csoport a maga kis műsora után, a saját csoportjában táncolt, vetélkedett. 

Ezt követően a Szépkorúak napján vettünk részt műsorunkkal, hogy a falu idősebb lakóit 

megörvendeztessük és felköszöntsük a nagy csoportosok ügyes szereplésével. Így az idősebb 

hölgyek és urak is meghallgathatták, hogy mit tudnak a rokon/szomszéd gyerekek. Ezáltal nemcsak 

mi óvónők, hanem a falu lakosai is büszkék lehetnek az aprónépre. 

Meglátogatott bennünket a Kincsesláda Bábszínház is, mely 3 rövidebb, nagyon helyes téli mesét 

játszott a gyerekeknek. Másnap megérkezett az oviba a Mikulás, krampuszával karöltve, és jóságos 

szíve lévén, minden kisgyermeknek adtak ajándékot, miután meghallgatták rövid kis verseiket, 

énekeiket. Erre az összejövetelre a bébiovisok is meghívást kaptak, és szép számmal meg is jelentek 

anyukájuk, apukájuk kíséretében. 
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Lehetőségünk volt Kisbéren a Wass Albert Művelődési Központban a Bogyó és Babóca c. mesét 

mozielőadás keretében megnézni. Ez az előadás nagy örömmel töltötte el a gyerekeket és sok 

élményben volt részük általa. 

A Jézuskát is nagyon várjuk a gyerekek is tele vannak várakozással. Minden nap izgalommal tölti el 

őket, hogy ki kapja az adventi naptárból az édességet. 

Lelkesen készülünk a karácsonyi műsorunkra is, melyre sokat próbálunk, hiszen ezen az ünnepen, a 

szeretet ünnepén nagyon sok hozzátartozó és családtag is meglátogatja óvodánkat. 

Mi óvodások, a csoportonkénti ünneppel kívánunk mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és 

nagyon boldog új évet! 

Tisztelettel: az óvoda dolgozói 

     

HÍREK AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

A 2014/2015-ös tanév oktató-nevelő munkáját 230 diákkal kezdtük meg. Az eltelt közel 4 hónap 

bővelkedett eseményekben. Ezekről szeretnénk röviden tájékoztatni Önöket. A tanév elején alsó 

tagozatos diákjaink részére-40 fő – színházbérletet váltottunk a győri Bartók Béla Művelődési 

Központ gyermek-előadásaira, melyből két előadáson már részt vettünk: a Jégkiránynő, és a 

Vaskakas. Ez utóbbi előadást a Győri Balett előadásában tekinthettük meg, óriási élményt nyújtva 

kisdiákjainknak.  

Szeptemberben a Magyar dal napjára minden osztály 1-1 dallal készült, melyet előadtak az aulában 

egymás örömére, és egy közös énekléssel zártuk a programot.  

A hónap utolsó hetében a már hagyományossá vált horgászversenyen vettek részt tanulóink, a 

Kerékteleki-tónál- szép eredménnyel.  

Ezt követően lakóhelyünkön és környékén hulladékot gyűjtöttünk, igyekeztünk környezetünket 

„megszabadítani” a feleslegessé vált papírtól, fémtől és elektronikai berendezésektől.  

Október 23. ünnepi megemlékezésünket az aulában tartottuk, az őszi szünet előtti utolsó tanítási 

napon.  

Novembertől a SAKK Palota program keretében 1-2. osztályos tanulóink sakk foglalkozásokon 

vesznek részt, ami az eredményes tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlődéséhez, fejlesztéséhez 

nagymértékben hozzájárul. Ennek a programunknak a bevezetését a Komárom-Esztergom Megyei 

Közalapítvány 250 000 Ft-tal támogatta. 

A hónap utolsó hetében pedig a „Szülők-Nevelők” báljára került sor, melyet a 8. osztályosok 

nyitótáncukkal tették feledhetetlenné.  

Majd felső tagozatos tanulóink helyesírási versenyen vettek részt, Császáron. Tanulóink közül 

többen is dobogós helyen végeztek: Gálos Luca I. hely, Szép Ramóna II. hely, Talabér Adrián III. 

hely.  
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Az év utolsó hónapjában 3 versenyen is részt vettek diákjaink: „Hétpróba” nyolcadikos csapatunk a 

4. helyet szerezte meg, a Bakonyalja Sakkversenyen pedig csapatunk a 4. és 5. helyezést érte el. 

Erdészeti versenyen szintén 4. helyet érte el: Pekár Csaba Zsolt és Mocher Bendegúz.  

December első hetében megérkezett a Mikulás: a felső tagozatos osztályok kis csomagokkal 

kedveskedtek a „kicsiknek”. 

Idén immár hatodik alkalommal adott otthont iskolánk a decemberi tájfutó fiesztának. 

Mottónk: „Egy tucat, majdnem 13.” Luca napi Tájfutó Fieszta.  

A verseny célja:a tájékozódási sportág népszerűsítése, lehetőség biztosítása a diákok, a  szülők, 

illetve minden érdeklődő részére a tájfutás kipróbálására nemre és korra való tekintet nélkül 

szabadban, teremben nappal és éjszaka. Több mint száz versenyző rajtolt 12 futamban. Iskolánk 

legeredményesebb lány versenyzője a hatodik osztályos Gálos Luca, a legeredményesebb fiú pedig 

Szabó Áron nyolcadik osztályos tanulónk lett. 

Az eddig leírtak csupa szépet és jót tartalmaztak, de a teljesebb képhez az is hozzátartozik, hogy 

iskolánkban az utóbbi időben sokat romlott a magatartás, ezt a tényt támasztja alá, hogy már a 

második fegyelmi tárgyalást kell lefolytatnunk – 5 diákot érintve - a rövid négy hónap alatt. Itt 

ragadnám meg az alkalmat, és kérném meg a szülőket, hogy jobban figyeljenek gyermekükre, 

beszélgessenek vele, érdeklődjenek felőle, és ami a legfontosabb, bennünk, pedagógusokban ne az 

ellenséget, hanem a segítő szándékot lássák, hiszen csak együttes erővel tudunk eredményeket 

elérni. 

Ezúton is szeretném Önöket invitálni 2014. december 20-án este 17:30 órakor kezdődő Karácsonyi 

Ünnepségünkre, 

ahol diákjaink műsorával szeretnénk meghitt, boldog ünnepeket kívánni minden kedves 

megjelentnek és minden kedves ászári lakosnak. 

Bárányné Nagy Katalin és Dr Lunkné Nyuli Márta 

CIVILSZERVEZETEK HÍREI 

ÁSZÁRI SEGÍTŐKEZEK FELHÍVÁSA 

A segítségnyújtás égisze alatt szeretnénk kiterjeszteni, ill. bővíteni tevékenységünket. Ehhez 

további lelkes, segíteni szándékozók jelentkezését várjuk. Természetesen szívesen veszünk 

egyéni, megvalósítható ötleteket is. Taglétszámunk növekedése esetén, minden bizonnyal 

változatosabb és több formában tudnánk segíteni azon egyedülállóknak, családoknak, akiknek 

valóban szükségük lenne rá. Kérjük, ha környezetükben tudomásuk van ilyen személyekről, 

családokról, de nem kívánnak bármi oknál fogva ők maguk segítséget kérni, jelezzék csoportunk 

bármelyik tagjának: Balogh Erzsébet, Böőrné Biszkup Márta, Domokos Ferencné /Kati/, Elekes 

Imréné /Joli/, Faddi Tiborné /Inci/, Füredi Gézáné /Ica/, Horváth Gáborné /Marika/, Kálmán Zsuzsa, 

Kocsis Dezsőné /Kati/, Ligeti Lajosné /Erzsike/, Martonné Szekfű Judit, Matusek Róbertné /Erika/, 

Novák Györgyné /Viola/, Takács Józsefné /Eta/, Takácsné Jelen Márti. 

Tájékoztatásként közöljük, hogy technikai okok miatt a téli, hideg hónapokban zárva lesz a faház 

(villany és fűtés nem megoldott, minimális árukészlettel rendelkezünk). 

Szeretetteljes, békés Karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog Új esztendőt kívánunk. 

Segítőkezek nevében: 

Martonné Szekfű Judit 
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ITT VAN DECEMBER AZ ÉV UTOLSÓ HÓNAPJA  

Ismét elrepült egy év! Ez az időszak a visszatekintés időszaka, a számvetések és megvalósult 

munkák ellenőrzésének ideje. 

Ez így van a Közalapítvány életében is! 

Nagyon jól sikerült az ászári Közösségi Házban az idei Adventi koszorúkötés. Sikerült 

megmozgatni a falu apraját, nagyját. Remek hangulatban telt el az este, melynek eredményeként 

valamennyi résztvevő gyönyörű koszorúkkal térhetett haza. A remek hangulathoz hozzájárult a sok 

érdeklődő, a zsíros kenyér lilahagymával, felnőtteknek finom forralt bor és gyermekeknek az 

ásványvíz. 

A mozgalmas eseményről Martonné Szekfű Judit készített fotókat, melyeket megtekinthetnek a 

Facebookon. A fotók magukért beszélnek! 

Az Alapítvány tagjai nevében szeretnék köszönetet mondani az Önzetlen Segítőknek, Riezné 

Veronikának, Vargáné Mónikának és Vitárisné Magdikának, akik szakmai segítségükkel 

támogatták a koszorúkötőket. 

December 11-re elkészült a Jászai tér díszkivilágításának egy része. Az érintésvédelmi előírások 

betartása miatt, egyelőre csak a tér közepén álló Pagoda kivilágítása valósult meg. A következő 

évben kerülnek kialakításra az áramvételi lehetőségek, és 2015-ben már a teljes Jászai tér ünnepi 

világítása megvalósul. December 11-én a villanyoszlopokra is felkerültek a karácsonyi díszek 

elemei, és fényükkel díszítik az utcákat. 

A Fotópályázat résztvevőit pontosítani szükséges. Az egyik pályázó Gálos Luca tanuló, aki a 

néptánc mellett, szabadidejében szívesen veszi kezébe a fényképezőgépet is. Luca által készített 

fotókat, Luca édesapja Gálos Csaba küldte be, mivel Lucának még nem volt saját e-mail címe, 

ebből adódott a tévedés, amit módosítottuk. 

A fotópályázat díjait december 20-án a Falukarácsonyon adjuk át, Gálos Luca és Molnár Szilárd 

nyerteseknek. 

És máris itt lesz Karácsony szép estéje, mely a Családok legszebb és legörömtelibb ünnepe! 

Az Ászár Községért Közalapítvány tagjai nevében Kívánok Mindnyájuknak Békés, Boldog 

Karácsonyi ünnepeket, és Egészségben és Eredményekben Gazdag Új Évet! 

Magyar Tiborné 

Elnök 

EGY KIS VISSZATEKINTÉS… 

Mint általában az év utolsó napjaihoz közeledve egy kicsit elgondolkozunk azon, hogy mit és 

mennyit tettünk, mivel gazdagítottuk szellemileg magunkat, s talán nem utolsó sorban mit adtunk 

kis közösségünknek és falunknak. 

Sajnos a kor halad velünk, éveink számában ez látszik, így jó néhány kedves klubtársunktól el 

kellett búcsúzni. Emléküket méltón őrizzük! Néhányan egy - kicsit betegeskedünk, de erről nem 

beszélünk, amíg lehet és tudunk szívesen járunk a klubba. Jó itt lenni – s talán ez a legfontosabb! 

Igazi kis közösség, mint egy nagycsalád! 

Tervezünk, átgondoljuk, hogy az unokák és családtagok körén kívül mi az, ami időt „magunkra 

fordíthatunk”. 

Ez az év az egészséges életmódról szólt. 

Szinte nem is heti, napi programot adott bebizonyítva, hogy időskorban is van még mit tanulnunk, s 

átadnunk. 
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Ezúton szeretnénk megköszönni Mikolasek Évának, hogy ilyen szeretettel, türelemmel, 

megértéssel, mosollyal, bátorítással foglalkozott velünk, mindebben segítő támasza, biztos alapja 

volt Zséfár Csilla. 

Eljutottunk a Budapesti Egészségházba, kicsit kényeztethettük magunkat a gyógyfürdőben, 

vetélkedőkön izgulhattunk, és a zárónapon megmutathattuk egymásnak, hogy mit is tanultunk. 

Sokszor elfáradtunk, de mindig lelkesen mentünk és vártuk a következő együttlétet, hogy még 

szorosabb szálak kötődjenek. 

Mindezt ezúton is, és még egyszer köszönjük! 

A sok együtt töltött idő, mindig új ötleteket hoz(ott), és mi, klubtagok éltünk is ezzel. Kirándultunk, 

ezekről írtunk az előző számokban, s volt alkalom amikor „csak beszélgettünk”, énekeltünk, 

ünnepeltük névnapjainkat. 

S, hogy ezt miért említjük? Mert néhány elmaradt köszönettel tartozunk, akik biztatással és anyagi 

segítséggel is támogattak bennünket. 

Először is köszönet dr. Mikolasek Sándor volt polgármester úrnak és dr.Istvándi Csilla 

jegyzőasszonynak, hogy így mellettünk álltak. 

Köszönet Sebestyén Imre és Kanozsai Csaba volt képviselőknek, valamint Ligeti Gábor volt 

alpolgármesternek, hogy több alkalommal képviselői tiszteletdíjukat felajánlva támogatták 

elképzeléseink, álmaink valóra válását.  

Köszönet: Tóth Gáborné Heninek, aki segített bennünket, hogy a fáradt, kicsit öreges hangokat 

megpróbálta csiszolni és egy kicsit fényesíteni.  

Köszönjük Elekes Lászlóné /Klárika/-nak a fenyőfát, melyet klubunk részére felajánlott, ezzel még 

meghittebbé téve a karácsonyi ünnepünket. 

Nagy öröm volt számunkra, hogy Pekár Zsolt új polgármesterünk meglátogatott bennünket. 

Elmondta terveit és, hogy számít ránk. Jól eső érzés volt ez mindannyiunknak, s ha az idő nem 

„rohan” annyira, bízunk abban, hogy kis közösségünkkel az új testület is együtt tud majd 

gondolkodni és hasznosan dolgozni. 

Szeretnénk a megkezdett munkánkat továbbvinni, folytatni és reméljük sikerülni fog. 

Mazalin Zsuzsanna 

Á S Z Á R I     S A K K     -     T O B O R Z Ó 

A Sakkbarátok Egyesülete november utolsó hétvégéjén „elfoglalta” a Közösségi Házat: pénteken a 

II. Bakonyalja-Kupa, szombaton az I. Barátság-Kupa zajlott, vasárnap az NB2 5. fordulójára került 

sor. A 3 nap alatt közhasznú szervezetünk mindhárom alapvető tevékenységi köre 

bemutatkozhatott. 

A Bakonyalja-Kupa ifjúsági sakk csapatversenyen a kisbéri járás településeinek és általános 

iskoláinak fiataljai mérhették össze tudásukat idén már másodszor. Tavasszal az első ilyen 

rendezvényt Dr. Mikolasek Sándor kezdeményezésére szerveztük meg. A rendezvény fővédnöke 

Kolonics Éva tankerületi igazgató. Szeretnénk elérni, hogy javuljon a gyermekek memóriája, 

probléma megoldó képessége és tervszerű gondolkodása, ennek kiváló eszköze lehet – a képzés, a 

nevelés, a képességfejlesztés és az ismeretterjesztés területén – a sakk oktatás. 

A bakonyszombathelyi fiúk második alkalommal nyerték a versenyt, gratulálunk nekik, de nincs 

oka bánatra a többi résztvevőnek sem, most ősszel már jobban „megszorongatták” a győzteseket, 

mutatja ezt az, hogy a tábla különdíjasok között már voltak bakonysárkányi, kisbéri és ászári ifjak 

is. 

A Barátság-Kupára azokat a településeket és egyesületeket hívtuk meg, akikkel évek óta kiváló 

kapcsolatban vagyunk. Ezt a programunkat is szeretnénk hagyományossá tenni. Az ilyen 



 11 

események, amelyek alkalmasak arra, hogy viszonozzuk sakkbarátaink meghívásait és 

vendéglátásunkat, arra is lehetőséget teremtenek, hogy barátainkkal együtt ünnepeljük meg a 

Magyar Sakkvilág Kupán elért 1. helyezésünket. Sajnos az időpont többeknek nem volt a legjobb 

(ütköztünk néhány halasztott mérkőzéssel és az országos villám bajnoksággal), így csak 8 csapat 

vágott neki a küzdelmeknek, kísérőkkel, csapatvezetőkkel közel negyvenen voltunk. A kissé 

tartalékos ászári csapatunknak 3 megyéből és a Felvidékről érkeztek meglehetősen erős „kihívói”. 

Végül a versenyt nagy harc és küzdelem után, de még nagyobb barátságban Ászár nyerte meg, 

Bátorkeszi és Levél előtt.  

Az NB2 Széchenyi csoportjában (ebben a versenyévadban ide sorolták be egyesületünket, eddig a 

Breyer csoportban játszottunk mindig) Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Veszprém megyei 

települések, többségében jelentős városok egyesületeivel mérkőzünk meg a bajnoki címért, ami 

feljutást jelentene az NB1b-be! Az 1. fordulóban Lövőn 7-5-re nyertünk, aztán az Arborétum 

csapata ellen 9,5-2,5-re, majd két zalaegerszegi csapat következett, 9-3 és 10-2 javunkra! November 

30-án Pápa csapatát fogadtuk és az újabb 10-2 arányú győzelemmel élre ugrottunk. Hátralevő 

ellenfeleink: Sárvár, Tapolca, HVSE Szombathely, Veszprém, Ajka és Keszthely. Mint látható a 

neheze még hátra van, ráadásul a szombathelyieknek erősebb a csapatuk és könnyebb a sorsolásuk. 

Természetesen nem adjuk fel, a dobogón minden képen ott kell majd lennünk a bajnokság végén. 

Nagy örömünkre szolgálna, ha minél több ászári kapcsolódna be egyesületi életünkbe, venne részt 

programjainkon és rendezvényeinken. Nagy szeretettel hívunk és várunk minden kedves 

érdeklődőt! Tisztelettel kérjük, hogy az alábbi elérhetőségeinken jelentkezzenek és adják meg saját 

elérhetőségeiket, mert akkor folyamatosan és napra készen tudunk tájékoztatni minden ászári 

sakkbarátot az éppen aktuális eseményekről és a különböző versenyzési lehetőségekről. 

Sebestyén Gábor egyesületi elnök 06 / 30 / 699 – 5352  sebestyengabor@gmail.com 

Bánszegi Attila   06 / 20 / 9411 – 359  banszegiattila@gmail.com 

Terveink között szerepel egy ászári egyéni bajnokság megrendezése és szeretnénk a jövőben minél 

több ászári csapatot indítani a Magyar Sakkvilág Kupán. Ünnepek kivételével péntekenként 17 

órától tartunk edzéseket Ászáron a Közösségi Házban. Szerencsére az utóbbi időben jönnek fiatalok 

Bakonyszombathelyről és Kisbérről is a foglalkozásokra, jó lenne, ha ászáriak is élnének a 

lehetőséggel! 

A Sakkbarátok Egyesületének sakkozói nevében áldott, békés Karácsonyt kívánok az Ászári 

Hírek minden olvasójának és valamennyi ászárinak! 

Bánszegi Attila 

„KARÁCSONYRA HANGOLÓDÁS” 

Minden kedves énekelni tudó és nem tudó, ászárit és nem ászárit szertettel hívunk és várunk 

december 22-én (hétfőn) 16 órakor a Jászai Mari térre, egy közös karácsonyi éneklésre. A 

Jászai Mari Nyugdíjas Klub lelkes tagjai már napok óta gyakorolják az énekeket, de számítanak az 

Ön énektudására is, így fénymásolt dalszövegekkel fogadják az érdeklődőket. A tér gyenge 

megvilágítása miatt, meg természetesen az ünnepi hangulat megteremtésének fokozása érdekében, 

kérem, hogy hozzanak magukkal gyertyát. 

Minél többen töltsük együtt ezt a szépnek ígérkező estét. Rossz idő esetén a Közösségi Házban 

tartjuk meg a rendezvényt.  

Pekár Zsolt 

polgármester

mailto:sebestyengabor@gmail.com
mailto:banszegiattila@gmail.com
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SZEZON KÖZBENI ÉVZÁRÁS 

A sportolók és az egyesületek életében nem az év vége a számvetés ideje, hiszen a bajnokság az 

őszi és a következő év tavaszi fordulói után ér véget. Így az igazi zárást majd 2015. júniusában teszi 

meg az Ászári Községi Sport Egyesület is. 

Az elért eredményektől függetlenül a 2014-es évet is sikeresnek tekinthetjük, hiszen  

87 igazolt játékossal rendelkezik a sportkör, csapatot indított a felnőtt, az U19, U14, U11, U9 és U7 

korosztályokban. Az utánpótlás korúak éremmel zárták az előző szezont, ami reményteli a jövőre 

nézve. Természetesen a szurkolóknak a győzelem a fontos, a sok megszerzett bajnoki pont. A sport 

azonban az eredménytől függetlenül is nagyon fontos, amit Szent-Györgyi Albert a sportról írt 

idézete is igazol, hiszen:  

„A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a 

mérkőzés az életért való nemes küzdelem szimbóluma. (…) A sport a játék alatt tanítja meg az 

embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az 

egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló 

megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenekelőtt a “fair play”, a nemes küzdelem 

szabályaira.”  

Hát így legyen! 

Továbbra is azon munkálkodunk, hogy ehhez a legjobb feltételeket biztosítsuk, s sportolóink 

segítségével sok szép percet szerezzünk a kitartó szurkolótábornak. 

Békés, szeretetteljes karácsonyt, eredményekben gazdag, boldog új évet kíván az ászáriaknak a 

sportegyesület minden tagja és a vezetőség nevében: 

Varga Ferenc 

SE elnök 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

        

 M e g h í v ó sportbálra 

Az Ászári Községi Sport Egyesület 

2015. január 17-én (szombaton) 19.00 órai 

kezdettel sportbálra hívja a zenét, szórakozást, 

szerető, sportot támogatni kívánó társaságokat, 

párokat, egyéneket. 

Belépődíj: 3000 Ft/fő 

Vacsora, köszöntő ital, zene! 

Légy részese egy jó bulinak! 

A talpalávalót a Stugi Band húzza hajnalig! 

 

(Jelentkezés: Varga Ferenc 30-5942652 vagy 

Baksa Zoltánné 30-4509040 legkésőbb 2015. 

január 10-ig) 
 


