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ÁSZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

NEVÉBEN ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET  

ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT 

KÍVÁNUNK! 
dr. Istvándi  Csilla  jegyző Pekár Zsolt polgármester 

 

„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. 

Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, 

és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el, 

Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s 

egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak is elég az estéje.” Wass Albert 
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POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI 

K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t  f o n t o s a b b  h í r e i  

A Képviselő-testület az október 24-i rendkívüli ülésén hozzájárulását adta a Kisbéri Többcélú 

Kistérségi Társulásnak, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 1023-as helyrajzi számú 

ingatlanon beruházóként kerékpáros pihenőhelyet alakítson ki, és erre vonatkozóan pályázatot 

nyújtson be az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország SKHU/1601 kódszámú pályázati felhívásra 

„IN THE FOOTSTEPS OF MATTHIAS CORVINUS” címen. 

Ászár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2016. (VI.9.) határozatában elrendelte a 

településrendezési terv módosítását, amelynek a véleményezési szakaszát, a megfelelő hatóságokkal 

(első körben 30 db) történő egyeztetéseket követően a november 21-i rendkívüli ülésen a 

Képviselő-testület lezárta.  

A december 1-én tartott rendes ülésen módosításra került a 2016. évi költségvetésünk. Ezen az 

ülésen meghallgattuk és elfogadtuk Sebestyén Viktor mezőőr beszámolóját, melyben kitért a 

külterületen történő illegális szemétlerakás, fatolvajlás megakadályozására tett intézkedéseire, 

illetve a belterületen garázdálkodó rókák befogására. A Képviselő-testület örömmel nyugtázta, hogy 

mezőőr a község belterületén adódó fizikai feladatok ellátásában is sokszor segít. 

Elfogadásra került a 2017. évi belső ellenőrzési terv, melynek keretében a 2017. évben Ászár 

Község Önkormányzat esetében „a szociális ellátások rendszerének szabályozottságának és 

gyakorlatának ellenőrzését”, az Ászári Közös Önkormányzati Hivatalnál pedig – „a pénz és 

értékkezelés szabályozottságának és gyakorlatának ellenőrzését” rendelte el a testület. 

Negyedik napirendi pontban Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi 

munkatervét fogadtuk el. 

Kiválasztottuk a térfigyelő kamera rendszerre kiépítésére beérkező ajánlatok közül a 

legkedvezőbbet. A szerződés megkötését követően jövő év második felétől már 7 kamera fogja 

figyelni a község főbb pontjait, a ki- és bemenő forgalmat, a közterületeken garázdálkodó 

személyeket. 

Zárt ülésen döntöttünk a 2017. február 24-én kiadásra kerülő Simon István-díj díjazottjáról. A 

Képviselő-testület másik határozatának értelmében 2017-ben kiadjuk az Ászár Díszpolgára díjat is. 

A díjazottakról a későbbiekben tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat.  

Szintén a zárt ülés keretein belül elbíráltuk Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra 

beérkezett kérelmeket, melynek köszönhetően 5 ászári lakhellyel rendelkező egyetemi hallgató 

támogatását szavazta meg a testület. 

Utolsó napirendként a helyi földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálását végezte 

el a testület. 

A 2016. december 8-i ülésről és a Közmeghallgatásról a következő számunkban olvashatnak. 

Pekár Zsolt polgármester 

 

A n y a k ö n y v i  h í r e k  

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 

Sebestyén József (85 év) 

Bialek Lajosné (80 év) 

Szekeres István (55 év) 

dr. Istvándi Csilla jegyző 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

VÁLTOZÁS A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSBAN 
2017. január elsejétől a kommunális hulladékot (amit kukákkal kirakunk) a Bakonyszolg Kft. 

munkatársai szállítják el, a megszokott pénteki napokon. Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy az 

átállás idején legyenek megértőbbek! Amennyiben gondjuk lesz a szolgáltatással, vagy a szállítással 

kapcsolatban szeretnének információt kérni, akkor azt a következő elérhetőségeken jelezzék: a 

34/359-355 telefonszámon, vagy a bakonyszolg@enternet.hu e-mail címen. 

A házhozmenő rendszerű lomtalanítást - az idei évhez hasonlóan- ingatlanonként évente egy 

alkalommal végzik el, a fenti elérhetőségeken egyeztetett időpontban. 

A szelektív hulladékgyűjtés (PET-palack, papír) továbbra is házhoz menően fog történni, a 

következő időpontokban: január 6., február 10., március 10., április 7., május 12., június 16., 

július 7., augusztus 11., szeptember 8., október 6., november 10., december 8. 

A zöldhulladék gyűjtésének tervezett időpontjai: január 13., január 27., április 28., május 26., 

június 23., július 21., augusztus 25., szeptember 22., november 3., november 24. 

TEMETŐI ÖSSZEÍRÁS 
A decemberben megkezdett temetői összeírást folytatjuk. Januárban minden szerdán 8-16 óráig, 

illetve minden csütörtökön 12-18 óráig várjuk azon lakosok megjelenését a Közösségi Ház (volt 

mozi) Vadásztermében, akik még nem nyilatkoztak arról, hogy mely sírhelyeknek a bérlői, 

gondozói. Az eljárás során a temetői térkép alapján beazonosított sírhelyhez nevet és elérhetőséget 

rendelünk, a későbbi értesítések érdekében. Azokat a sírhelyeket gazdátlannak fogjuk tekinteni, 

amelyekhez egy belátható időn belül nem tudunk gondozót rendelni. Tisztelettel kérek Mindenkit, 

hogy szánjanak pár percet az adategyeztetésre! 

Közös érdekünkben végzett segítő együttműködését előre is köszönöm! 

TISZTELT ADÓZÓK! 
Többen jelezték az Önkormányzat felé szándékukat, hogy a helyi adófizetést utalással kívánják 

teljesíteni. Amennyiben Ön az adófizetést utalással szeretné teljesíteni, kérem, ezt 2017. január 31-

ig elsősorban az ado@aszar.hu e-mail címre (vagy a 34/353-938 telefonszámon) a felesleges 

készpénz-átutalási megbízás (csekk) előállítás elkerülése végett jelezni szíveskedjen! További 

információt az Ászári Hírek előző számában, vagy a http://www.aszar.hu/oldalak/29 weboldalon 

találhatnak. 

Pekár Zsolt polgármester 

VÁRAKOZÁS ISTEN VIGASZTALÁSÁRA 

 „Boldog, akiben ÁDVENT 

 szép váradalma van. 

 Ki nem vár tőle semmit, 

 szegény, boldogtalan.” Füle Lajos 

„És íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta 

Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta.” (Lk 2,25). 

Az első advent, azaz eljövetel, Isten megjelenése ebben a világban („Az Ige testté lett, közöttünk 

lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és 

igazsággal.”  Jn 1,14) Jézus Krisztus születése által történt. A kegyes, istenfélő emberek nagy 

várakozásban éltek, várták Isten vigasztalását, ahogyan erről Ézsaiás próféta írt: „Vígasztaljátok, 

vígasztaljátok népemet, így szól Istenetek” (Ézs 40,1). 

Mit várunk karácsony ünnepétől? Ünnepi érzést, hangulatot? Mit várunk Istentől? Várunk tőle 

valamit? Talán szeretetet, segítséget, együttérzést? Csalódtunk már emberekben, és úgy gondoljuk, 

mailto:bakonyszolg@enternet.hu
mailto:ado@aszar.hu
http://www.aszar.hu/oldalak/29
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Isten sem tud segíteni, vagy nem törődik velünk? Ő akar és tud is segíteni, ha elfogadjuk tőle a 

segítség formáját. 

Vannak személyes igényeink, a lelkiek a meghatározóak, hiszen legbelül tudjuk, tapasztalataink is 

erről szólnak, hogy az anyagiakra vonatkozó beteljesedések, nem oldják meg lelki szükségleteinket: 

„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa” (Mt 5,3 Szent István Társulat). A 

tárgyi, anyagi szükségleteink is, ha alapvető szükségletről van szó, nagyon is lényegesek tudnak 

lenni. Ebben az esetben a helyes sorrendet kell választanunk, először Istent kell keresnünk és az Ő 

országát: „Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak 

majd nektek” (Mt 6,33). Aki teremtette a világot, az gondoskodik a növényzetről, az állatvilág 

szükségleteiről. Mennyivel inkább törődik az emberrel. 

Természetes, hogy fontos személyes elvárásainkra megoldást találjunk. Azonban nyugati 

kultúrkörben élő ember nagyon is individualista gondolkodásúvá vált. Erre a gondolkodásra 

jellemző, hogy a társadalmat az egyed felől értelmezi. Valójában nem minden egyénre és közegre 

jellemző ez az értékrend, de eléggé meghatározó korunkban. Az afrikai, vagy Dél-amerikai ember 

így gondolkodik: azért vagyok, mert közösséghez tartozom. Afrikai szó az UBUNTU (ez az egyik 

ingyenes, nyíltforrású számítógépes program neve is), azt jelenti ÉRTED VAGYOK, a közösségben 

való gondolkodás kifejeződése ez. SIMEON (nevének jelentése: meghallgatás, meghallgattatás) 

népe vigasztalását várta, nemcsak a sajátját. Ez nagyon fontos dolog. 

Várjuk-e népünk vigasztalását, megújulását? Egy olyan történelmi esélyt kaptunk, amelyben nyíltan 

gyakorolhatjuk hitünket, kifejezhetjük vallásos érzelmeinket. Imádkozzunk népünkért, hogy áldást 

nyerjen. Himnuszunkat imádságos szívvel énekeljük mindenkor, amikor ezt tesszük. Ezzel Isten 

vigasztalását is kérjük népünk számára. 

 

„  Isten, áldd meg a magyart 

Jó kedvvel, bőséggel, 

Nyújts feléje védő kart, 

Ha küzd ellenséggel;  „ 

Vajs Tibor református lelkész 

KÖSZÖNET 

Tisztelt Ászári Polgárok! 

Idén is szeretném az Ászári Hírek újság lapjait felhasználni köszönetem kinyilvánítására. 

Tavaly ezzel zártam köszönetemet: „Ne feledkezzünk meg arról a fontos dologról sem, hogy nem 

csak az a kérdés, hogy honnan jöttünk, hanem az is, hogy hová tartunk. Jövőre is lesznek feladatok, 

megvalósításra váró célok, amelyekhez szükség lesz az Önök támogatására, segítségére!” 

Az itt emlegetett jövő, már a múlt, a mögöttünk lévő esztendő. Az önkormányzat képviselőtestülete 

tavaly ilyenkor a 2016-os évre a munkatervében, melynek szerves része a programterv, 19 

rendezvény szervezését, megvalósítását tűzte ki feladatául.  

Önkormányzatunk nevében köszönetünket fejezzük ki minden segítőkész embernek, az 

intézményeink kis- és nagy gyermekeinek, munkatársainak, az intézményvezetőknek, a civil 

szervezeteink tagjainak, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat alkalmazottainak, akik 

az önkormányzati rendezvényeink megvalósításában segítségünkre voltak, támogatták azokat 

kétkezi munkájukkal, adományaikkal, felajánlásaikkal, szerepléseikkel, részvételükkel. 

Azt gondolom közös akarattal és tettekkel képesek vagyunk, - és a jövőben is csak így tudunk - 

színvonalas programokat nyújtani minden korosztálynak, érdeklődési körnek. Hiszem, hogy nem 

csak környezetünk lesz olyan, amilyenné mi magunk formáljuk, hanem kulturális - közösségi 

életünk minősége is csak rajtunk múlik. 
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A jövő évben is számít önkormányzatunk az önök segítségére! Nem elcsépelt a gondolat, hogy 

bizony egyedül nem megy! 

Kívánom, hogy adjon Isten mindannyiuknak ehhez elsősorban egészséget, továbbá hitet, reményt és 

szeretetet! 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester 

GYÜLEKEZETEINK ÜNNEPI RENDJE 

KATOLIKUS EGYHÁZ ÜNNEPI SZENTMISÉI 

Kedves Ászáriak! Kedves Hívek! 

Lassan elérkezünk karácsony szent ünnepéhez, Jézus Krisztus szívbéli születésének napjához. Az 

ászári Szent György Római Katolikus Plébániatemplomban a következőképpen alakul az ünnepi 

szentmisék rendje: 

 December 24. – szenteste 20:00-tól éjféli mise 

 December 25. – karácsony napján 11:00-tól ünnepi szentmise 

 Január 1. – Szűz Mária, Isten Anyja - Újév 11:30-től ünnepi szentmise 

Az alábbi linken pedig a Kisbéri Plébánia weboldalán a 4 település össze liturgikus eseménye 

megtalálható: http://kisberiplebania.hu/hirdetések.html Az ünnepek alatt a környező településeken 

is mindenhol lesz szentmise más-más időpontban, így Karácsony közeledtével érdemes lesz majd a 

hirdetéseket is megtekinteni. (folyamatosan frissítjük).  

Áldott, békés karácsonyt! 

Bajkai Csaba esperes-plébános 

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND 

 December 24-én, szenteste 15:00 óra 

 December 26-án, karácsony második napján 9 órakor úrvacsorás istentisztelet 

 Január 1-én, újévi istentisztelet 15:00 óra 

Áldott, boldog ünnepeket! 

Vancsai József ev. lelkész 

KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEI ÁSZÁRON A 

GYÜLEKEZETI TEREMBEN 

 December 24-én, szombaton 17:00-kor szenteste gyermekek bizonyságtétele. 

 December 25-én, vasárnap, karácsony 1. napján de. 10:00-kor úrvacsorás istentisztelet. 

 December 25-én, vasárnap, karácsony 1. napján du.16:00 órakor Pintér Kornélia 5. éves 

teológa hirdeti az Igét (KGRE Hittudományi Kara Budapest). 

 December 26-án, hétfőn, karácsony 2. napján de. 10:00-kor van istentisztelet, igét hirdet 

Vajs Tibor lelkipásztor. 

 December 31-én, óév napján szombat 17:00-kor lesz az istentisztelet. 

 2017. január 1-én, vasárnap újévi istentisztelet 10:00-kor. 

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁN AZ ÁSZÁRI REFORMÁTUS PRESBITÉRIUM 

KARÁCSONYI ELŐZETES 

Ebben a rövid, nyugalmas időben felkereslek néhány sorral az ünnepek küszöbén. A minden 

tekintetben - a bibliai Kijelentéstől idegen - ömlesztett, a világ szellemiségében felcicomázott, 

http://kisberiplebania.hu/hirdetések.html
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értéktelen, tárgyiasított adok-veszek karácsonyi lázban szédelgő tömegtől messzebb távozva, 

egészen "a táboron kívülre" csendesen keresem, várom és szomjas szívvel fogadom MÁSODIK 

ADVENT közelgő Követét..... Igyekszem, akarok megszabadulni minden alattomosan rám rakódott 

ünnepi csomagolástól, a külszín felszínes, ürességtől tátongó hazugságaitól, minden "kis-jézuskás", 

anekdotás becsmérlésétől az ünnepnek, a mennyei eredettől megfosztott, csupán "családi ünneppé" 

degradált utánzatától. 

Dísztelenül, "ünneptelenül" szeretnék találkozni Vele, aki az övéi közé érkezve idegenként, az 

otthon melegéből kitaszítottan, az orra előtt becsapódó ajtók  kizártságában, ijesztő magányában, az 

elutasítottság jegesen dermesztő vidékén várakozik Rád és rám... 

A mennyből kilépett, egy időre kiszakadt védtelen védelemben, az ember-közeliség kietlen 

pusztaságában a szíved és szívem után vágyik. Halkan kopogtat bebocsátást kérve, alázattal 

várva......MA MÉG! 

Holnap talán - szórólapáttal kezében - mennyei dicsőségének teljes fenségében, királyi pompájának 

lenyűgöző méltóságában érkezik közénk, hogy megtisztítsa szérűjét, jobb és bal keze felől állítva  

számára ismerősöket és ismeretleneket. 

"Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő, az ajtó előtt." /Máté 24,33/ 

Betlehemi barlang-istálló - sokat sejtető - mennyei-földi történésének, Isten és ember 

konfrontációjában  a szeretettel átitatott hit útra bocsátó reménységének csillag vezérelte útján a 

megváltás bujdosik, menekül, rohanva siet érted és értem. 

Betelt az idő, eljött, megérkezett: feltartóztathatatlanul koldul a Szeretet, reménytelenül 

reménykedve, hogy lassítasz, egyszer csak - csoda-látón - megállsz és beleomlasz MEGTARTÓ 

karjaiba. Észrevétlen hullnak ki kezedből, szívedből kincseid, patakokban folynak - a felismeréstől - 

megeredt könnyeid és a messze-távolból felsejlő szó-foszlányok bátortalanul felerősödve próbálják 

hangjukat, lelkedből előtörve: hiszem és vallom, ígérem és fogadom. 

Ma és holnap, ünnepeken és ünneptelen időkben, mindörökké, már elválaszthatatlanul: 

IMMÁNUEL - velünk az Isten. 

Vajsné Fazekas Ibolya ref. lelkész 

SZÉPKORÚAK NAPJA 

„Az idő múlhat, a szépség és a jóság, a szeretet és az igazság nem múlik el az évszázadokkal, nem 

múlik el az emberekkel, hanem örökös, mint a testetlen valóság, s ezekből annyit kap mindenki, 

amennyit megérdemel.” (Fekete István) 

Az idei évben november 12-én köszöntöttük Ászár szépkorú lakóit. A polgármesteri beszédet 

követően Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselőnk és Popovics György a Komárom-

Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke is szép és felemelő szavakat intézett a megjelentekhez. A 

finom ebéd után a falu legkisebbjei, az óvodások szórakoztatták a településünk legidősebb lakóit. A 

jó hangulatot operett és nótaénekes kvartett alapozta meg. 

Itt, az újság hasábjairól is őszinte szeretettel és tisztelettel kívánom, hogy boldogan és jó 

egészségben, a család nyújtotta örömökkel töltse a pihenés éveit kicsiny településünk minden 

szépkorú lakója! Tudjuk, hogy az élet sokszor nehéz és nagyon drága, de az árban benne van évente 

egy Nap körüli utazás. Kívánok Önöknek még sok-sok Nap körüli utazást! 

Pekár Zsolt polgármester 

Kulturális híradó a Közösségi Házból 

November 16-án Lackfi János József Attila- díjas költő, író második alkalommal látogatott el 

hozzánk. Az általános iskola 3.4.5. osztályos diákjait ismertette meg és szórakoztatta verseivel. 

Lackfi János humoros, vicces előadásmódja nagy sikert aratott a gyermekek körében, akik észre 

sem vették hogy az elhangzott versek saját szokásaik, viselkedésük görbe tükre. 
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Berzsenyi Dánielre emlékeztünk 

November 22-én Berzsenyi Dánielre a „Niklai Remetére” emlékeztünk születése 240. és halálának 

180. évfordulója alkalmából. Berzsenyi kettős világban élt, a magányos földesúr és a sikerre vágyó 

költő világában. Életfilozófiája a következő volt: arany középút, mérsékelt, minden túlzásoktól 

mentes életmód. A gondosan összeállított előadás felidézte Berzsenyi életútját, költészetének 

sokszínűségét. 

Köszönjük Istvándi Csillának hogy rendhagyó irodalom órájával egy igazán kellemes estét 

varázsolt a jelenlévők számára. 

Tóth Gáborné 

ÁDVENTI KÓRUSTALÁLKOZÓ ÁSZÁRON 

Tavaly, a második kórustalálkozón a következő mondattal 

zártam köszönetünket: „Isten adja, hogy jövő ilyenkor is 

találkozhassunk és az ászári csoda a következő ádventben 

is megismétlődjön!” 

Isten adta a csodát, ismét – immáron harmadik 

alkalommal – az Ászári Ádventi Kórustalálkozó 

résztvevői lehettünk.  Nagyon szívesen tettünk eleget 

Ászár Község Önkormányzata meghívásának idén is. 

Őszinte szívvel és nagy örömmel készültünk a 

találkozóra. A közel ötven főből álló kórusunkat Adlovits Erzsébet Timaffy - díjas karvezető négy 

település kórusaiból állította össze: az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület Énekkara Darnózseliből, a 

Hajnalcsillag Német Nemzetiségi Énakkar Hegyeshalomból, a Hádervári Asszonykórus, valamint 

az Esthajnalcsillag Német Nemzetiségi Énekkar Kimle településről. 

Rajtunk kívül más énekkarok is részesei voltak a találkozónak, melyet az Ászári Nyugdíjas Klub 

tagjai nyitottak meg műsorukkal. Az ő fellépésüket követte a Rábagyöngye Kultúrcsoport, illetve a 

Sibrik Erzsébet Kamarakórus Rábacsécsényből. 

Kis citerán játszó gyermekek fellépése is színesítette a programot, akik szintén Rábacsécsényből 

érkeztek és vastapsot kaptak szereplésük után.  

„Ádvent van, a várakozás.” – kezdte köszöntőjében alpolgármester asszony. Majd folytatta: 

„Minden bizonnyal a ma felhangzó népdalok, világi és egyházi kórusművek, karácsonyi dallamok 

lehetőséget teremtenek számunkra a lelki fejlődésre, a lélek megerősítésére, amellyel egyre 

közelebb kerülünk a karácsony várás hangulatához, mert felkészít bennünket a misztériumvárásra, 

ami karácsonykor, Jézus születésének csodájával teljesedik be. Talán ez a legnagyobb értéke ennek 

a mai napnak.” 

De még egy fontos dolgot kiemelt: „Mai világunk olyan, hogy az emberek túl sok falat építenek és 

túl kevés hidat. A mai találkozó építsen hidat a résztvevők és a hallgatóság között! A közös zenélés 

és éneklés nemesíti és Istenhez emeli a lelket. A kórustagok leljék boldogságukat a dalolás 

örömében. A közönségnek pedig csodálatos élményt kívánok!” 

Az élmény valóban csodálatos volt, nekünk, kórus tagoknak is. Köszönetemet szeretném kifejezni 

valamennyi fellépő nevében Ászár Község Önkormányzatának. Külön Pekár Zsolt polgármester 

úrnak a szeretetteljes fogadtatást, továbbá Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester asszonynak a 

minden részletre kiterjedő figyelmességét, a színvonalas rendezvény megszervezését. 

A harmadik Kórustalálkozón a megjelent kórustagok nevében megint azzal zártam 

köszönetnyilvánításunkat, hogy jövőre is találkozzunk! De előtte, a szeretet vasárnapjára szeretettel 

várjuk a kedves ászáriakat Hédervárra, a mi kis templomunkba az ádventi hangversenyre.  

A híd felépült, áttalálunk rajta egymáshoz! 

Seresné Domina Teréz a Hédervári Asszonykórus tagja 
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TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MEGALAKULÁSÁRÓL ÉS 

MUNKÁJÁRÓL 

Ászár Község Önkormányzata Képviselő Testületének döntése értelmében 2016.07.29-én Ászáron 

is megalakult a Települési Értéktár Bizottság. ( ÁTÉB ) 

Tagjai: Elnök: dr. Árvai Lajos 

 Tagok: Baksa Zoltánné, Ligeti Gábor, Mazalin Zsuzsanna, Vajs Tibor 

A bizottság azzal a céllal került megalakításra, hogy gyűjtse össze a település természeti 

környezetének, szellemi, anyagi és művészeti alkotásainak értékeit, ezeket mutassa be, melyeken 

keresztül erősítse az itt élők összetartozás érzését. 

A bizottság elsődleges feladata az, hogy Ászár Község területén és a környéken fellelhető települési 

és tájegységi értékeket a törvény által meghatározott kategóriák szerint azonosítsa, rendszerezze és 

nyilvántartásba vegye. (Meglátni és megláttatni a helyi értékeket, illetve mit tekint települési 

értéknek) 

Másodlagos feladatként felvállalta, hogy azokat a kimagasló helyi értékeket, melyek szélesebb körű 

érdeklődésre tarthatnak számot, terjessze fel a megyei értéktárba, hogy azok megyei és országos 

szinten is ismertté válhassanak. 

A bizottság a megalakulása óta négy alkalommal ülésezett, melyeken a törvényi előírásoknak 

megfelelően nyilvántartásba vette és véglegesítette a helyi és megyei szintű értékeket. Az 

elkövetkezendő időszakban kerül majd sor a nyilvántartásba vett értékek részletes leírására és fotó 

dokumentumokkal történő alátámasztására. Fentiekből is kiderül, hogy még nagyon sok munka vár 

a bizottság tagjaira, mire a végleges anyag teljes mértékben elkészül és az közkinccsé tehető. 

A kedves olvasók szíves tájékoztatására közlöm, hogy egy érték települési értéktárba kerülésére 

bárki tehet javaslatot. A kezdeményezés ingyenes és Ászár község polgármesteréhez kell 

elektronikus úton ( polgarmester.aszar@gmail.com ), vagy elektronikus adathordozón (2881 Ászár, 

Kossuth Lajos út 16. ) benyújtani a kormányrendeletben található nyomtatványok alapján. ( Ezek a 

település honlapján is megtalálhatók és letölthetők) 

A Helyi Értéktárba történő felvételről az Ászári Értéktár Bizottság dönt. Az arra érdemeseket 

felvételi javaslattal tovább küldi a KEM Értéktár Bizottságának. 

A Települési Értéktár Bizottság a lakosság közreműködésével szeretné megvalósítani a helyi 

értékek felkutatását és kér mindenkit, akinek tudomása van helyi értékekről, javasolja azok 

fölvételét az Ászári Települési Értéktárba. 

Az értéktárba felvett értékek sora folyamatosan bővül. Legyen sok örömünk ebben a szép és értékes 

gyűjteményben. 

„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több szálon kapaszkodhatsz a 

jövődbe.” ( Babits Mihály ) 

„ Csak annak a nemzetnek van jövője, aki megőrizte a múltját.”  ( Nemeskürty István ) 

A bizottság tagjai nevében minden Ászáron élő polgárnak és kedves családjának áldott, békés 

karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog újévet kívánok: 

dr. Árvai Lajos Biz. elnök 

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI 

ÚJRA ITT A DECEMBER, ISMÉT ELREPÜLT AZ ÉV! 

Év végéhez közeledve, valamennyien számvetést készítünk az eltelt időszakról és a megvalósult 

munkáinkról. Ez tesszük az Ászár Községért Közalapítványnál is! 

A 2016-os évre is sok feladatot tűztünk magunk elé. Igyekeztünk megvalósítani mindent, amit 

elvállaltunk, azonban volt amit nem sikerült.  

mailto:polgarmester.aszar@gmail.com
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Januárban megrendezésre került az Alapítvány által szervezett bál és Disznótoros vacsora. 

Rendezvényünk jól sikerült, köszönet a sok támogatónak és a vendégeknek! 2017-ben is szeretnénk 

ezt az eseményt megismételni! 

Tavasszal ismét akadt tennivaló a Tájháznál. Az Önkormányzat által biztosított munkaerővel és 

magán segítőkkel közösen átfestésre kerültek a kisházak valamint a Tájház. A Skanzen kisházait az 

idő vasfoga eléggé megtépázta, ezért több makettet fel kellett újítani. Ez folyamatosan megtörtént 

és történik most is. Tavaszra ismét teljes szépségében áll rendelkezésre a Skanzen az idelátogató 

vendégeknek. Sőt, új elemekkel is bővítjük a látnivalót.  

Ebben az évben is fontos volt számunkra, hogy a falu központi részeire virágok legyenek 

kihelyezve. Ez így volt most is, a sok szép színes virág, gyönyörű szín kavalkáddal tette vidámmá 

és széppé településünket.  

A falu rendezvényein aktívan részt vettünk, mind anyagi segítséggel, és kétkezi munkánkkal is. Az 

időjárás ebben az évben is segítségünkre volt a Falunapon és a Szent Iván éji eseményen. A Szüreti 

felvonulásunkon az időjárás esőre váltott ugyan, de aki részt vett az eseményen, nem búslakodott! A 

jó hangulathoz Koós János és Dékány Sarolta dalestje is hozzájárult. Köszönjük az ászári 

lakosoknak a szép számú érdeklődést! 

A Sakkbarátok Egyesületét ismét támogattuk ebben az évben is, a szeptemberben megrendezett 

Sakkvilág kupa alkalmával.   

Szeptember 20-án érkezett meg az Alapítvány számlájára a NAV-tól a 2015. évi adóbevallások 

utáni 1% támogatás, amely összeg az előző évihez hasonlóan szép összeg volt. Nagyon nagy 

köszönet valamennyi támogatónak! 

Ismét megrendezésre került az ászári Közösségi Házban az Adventi koszorúkötés. Sikerült 

megmozgatni a falu apraját, nagyját. Az este vidám hangulatban telt el, melynek eredményeként 

valamennyi résztvevő gyönyörű koszorúkat, ajtódíszeket és asztali díszeket készített. A remek 

hangulathoz hozzájárult a sok érdeklődő, a pogácsa, és a finom forralt bor. Köszönjük a 

támogatóknak! A mozgalmas eseményről most is készültek fotók, amit az ászári Facebook oldalon 

tettek közzé. A fotók magukért beszélnek! Az Alapítvány tagjai nevében szeretnék köszönetet 

mondani az Önzetlen Segítőknek, Riezné Veronikának, és Vitárisné Magdikának, akik szakmai 

segítségükkel támogatták a koszorúkötőket.  

Az Alapítvány ebben az évben is igyekezett olyan dolgokra elkölteni az Önkormányzat által 

biztosított keretet, ami segíti a falu rendezvényeit. Ezt szem előtt tartva vásároltunk egy mobil 

színpadot, amit valamennyi rendezvényen használni tudnak. Akár Falunapon, iskolai előadásokon, 

bármilyen szabadtéri rendezvényen. Így már nem kell bérelni senkitől ezt a berendezést, ami magas 

költséget jelentett a Közösségi háznak és az Önkormányzatnak is. 

Az orvosi ellátás színvonalának emeléséhez egy defibrillátor készüléket vásároltunk a 

rendelőintézet részére. Ennek költségéhez az önkormányzati képviselők is ajánlottak fel a 

tiszteletdíjukból. Az eszközt a Szép korúak napján adtuk át dr. Nemes Tünde főorvos asszonynak. 

Az alapítvány pihenőpadokat és szép hulladékgyűjtőket is vásárolt a településre, amit a hideg idő 

beállta miatt valószínű, hogy csak tavasszal fognak kihelyezni. Ezekből a padokból kerül az orvosi 

rendelő udvarára, templomainkhoz és a ravatalozóhoz, az eddig ott elhelyezett padokat pedig a 

temetők belső részeibe helyezik át, hogy a sírokat rendező hozzátartozók a munkavégzés közben 

tudjanak megpihenni. 

Nagyon szép makett látható az ászári Közösségi házban, melyet az Ászár Községért Közalapítvány 

készíttetett. A Közösségi Ház kicsinyített mása, szép látnivaló, érdemes megnézni! 

A Jászai tér ismét karácsonyi pompában gyönyörködteti az itt lakókat és az erre járókat is. Köszönet 

illeti az Önkormányzat által biztosított dolgozókat a kreatív és szép megoldásokért! 

Rövidesen itt van Karácsony ünnepe! Az Ászár Községért Közalapítvány tagjainak nevében, 

Kívánok Mindnyájuknak Békés, Boldog Karácsonyi ünnepeket, Egészségben és 

Eredményekben Gazdag Új Évet! Magyar Tiborné a Kuratórium elnöke 
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AZ ÁSZÁRI HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 

Egyesületünk a 2016-os esztendőnek bizakodva, programtervében is meghatározott tervekkel indult 

neki. Ezen újság lapjain az Önkormányzattól ebben az évben is több alkalommal kaptunk 

lehetőséget arra, hogy bemutassuk tevékenységünket. Ezért, hogy ne ismételjük magunkat, inkább 

általánosságban írnék egyesületünk tevékenységéről néhány gondolatot, kiemelve egy-egy 

fontosabb eseményt. 

Összességében elmondható, hogy szakmailag tartalmas, értékes esztendőt zárt egyesületünk. Olyan 

feladatokat végeztünk, amelyek belefértek alapszabályunkba is megfogalmazott céljainkba; 

harmonikus egységben voltak egyesületünk tagságának elképzeléseivel, identitásával; szorosan 

kötődtek szakrális értékeinkhez, nemzeti hagyományainkhoz, ünnepeinkhez és kisebb közösségünk-

településünk – tradicionális és újabb értékeit is szolgálták. 

A 2016-os esztendő az „előadások éve” jegyében telt nálunk. Mindjárt év elején Fridrich Tibor 

amatőr várkutatót láthattuk vendégül, aki a Zala-végek várairól tartott előadást. Majd Dr. Varga 

Tibor jogtörténész járt nálunk, aki Kié Európa című előadásában megerősített bennünket abban a 

tudatunkban, hogy van még mit megismernünk múltunkról, magyarságunkról, gyökereinkről, 

örökségünkről. 

A közelmúltban pedig olyan ember járt nálunk, aki a világon első, nincs párja még egy! Ő Mónus 

József Fehér Farkas világbajnok íjász. Büszkék vagyunk rá, hogy ilyen nagyságok fogadták el 

meghívásainkat.  

Kiemelném még a beszélgetős teadélutánt, amikor sokat megélt falubelijeinkkel lehettünk együtt, 

hallgathattuk régi élményeiket, történeteiket. Tevékenykedésünk kapcsán egyesületünk számára 

meghatározó, hogy szűkebb környezetünk régmúlt időszakát megismerhessük e személyes 

élményeken keresztül. 

Fontosnak tartjuk más településekkel való kapcsolatok ápolását, amelyek az idők folyamán 

véletlenszerűen, vagy éppen tudatosan alakultak ki. Ilyen kötelék nekünk Hérics Márton szülőhelye 

kapcsán Rábacsécsény, vagy Jászai Mari kapcsán Rábatamási. 

Kulturális programjainkon túl szívesen tevékenykedünk tárgyi emlékeink felújításán, vagy akár 

újak létrehozásán. Idén talán leginkább arra vagyunk büszkék, hogy a református temetőben rendbe 

tettük ifjú Juhász Sándor II. világháborúban Ászáron légitámadás következtében elesett katona 

sírját. Egy pihenő pletykapadot is vásároltunk, amelyet a Gurdon-téren helyeztünk el. 

Településünk polgármestere fontosnak tartja a helyi civil szervezetekkel való jó kapcsolat ápolását. 

Ez nekünk is lényeges. Számos önkormányzati rendezvényhez nyújtottunk segítséget kétkezi 

munkánkkal, ötleteinkkel, felajánlásainkkal, szervező munkánkkal. Itt különösen a Szent Iván éji 

vigasságot emelném ki, de ott voltunk minden önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepen és 

képviseltettük magunkat más rendezvényeken is. 

Lényeges, törvényileg meghatározott feltétele egyesületünk közhasznú működésének, hogy a tárgyi 

és személyi feltételeken, illetve saját bevételeinken, adományokon túl, megfelelő pénzbeli 

támogatási forrásokkal is rendelkezzünk, melyek lehetőséget teremtenek kitűzött közhasznú 

céljaink megvalósításához. 

Itt szeretném megköszönni Pekár Zsolt polgármester úr és az önkormányzat támogatását, továbbá 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester asszony tiszteletdíj felajánlását. Továbbá megköszönöm 

minden tagtársunk lelkes munkáját, és mindenkinek köszönet, aki segítette munkánkat! 

Részletes, hónapra lebontott beszámolónk a facebook oldalunkon megtalálható lesz a közgyűlési 

elfogadás után, minden eseményünk folyamatosan ugyanitt olvasható, látható.  

Kálmán János egyesületi elnök 
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ÉV VÉGI ZÁRSZÁMADÁS FÉLÚTON… 

 

Az év vége együtt jár a számadásokkal, összegzésekkel. Ez a labdarúgás háza táján nem 

egyértelmű, hiszen a bajnokság a félidejénél tart. A bajnokság zárása 2017. júniusa lesz, amikor a 

szerepléssel összegyűjtött pontok alapján kialakul majd a tabellákon a végeredmény. 

De röviden, mi is történt 2016-ban? Csupa-csupa pozitív dolog (hiszen csak a szépre érdemes 

emlékezni), amely erőt ad majd a folytatáshoz. 

 minden mérkőzésen kellő létszámban ki tudtak állni a csapatok 

 szép számú utánpótlás korosztályaink voltak (vannak) 

 nem kellett izgulni, hogy kiesünk-e a Megye II. osztályból 2015/16-ban, hiszen a 11. helyig 

jutottunk 

 2016. júniusában bajnok lett az U19 (ifi) csapat a Megye II. osztályban 

 bronzérmet vehettek át az U16-os (serdülő) játékosok a 2015/16-os teljesítményükért 

 kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a Bozsikos csapataink a Bábolnai körzetben  

 táboroztunk az U16-os és U19-es korosztállyal 

 társadalmi munkában megszépültek az sportöltöző helyiségei, rendben tartottuk a pályát és 

pályakörnyékét, ültettünk fákat és virágokat 

 az önkormányzat és a képviselő-testület támogatását élvezve elkészült véglegesre az öntöző 

berendezés 

 jelentős anyagi támogatást kaptunk az önkormányzattól a működéshez 

 rendben elindult a 2016/17-es bajnoki szezon, megfelelő számú csapatot (felnőtt, U19, U16, 

U13, U9 és U7) tudtunk nevezni 

 jöttek az eredmények (és néha nem) 

 szurkoltunk, örültünk, szomorkodtunk és dühöngtünk (s mivel csak a szezon felénél tartunk, 

ezt fogjuk tenni a tavaszi bajnokság alatt is.) 

 a 2016/17-es őszi szezon végén a felnőtt nem áll kieső helyen (12.), az U19 vezeti a tabellát, 

az U16 a középmezőnyben zárt, a Bozsik programban kiemelkedik az U13, de szépen 

helytállt az U9 és U7 is a tornákon. 

És várjuk a tavaszi szezont. Bizakodva a jó (jobb) folytatásban, de abban mindenképpen, hogy a 

csapatok küzdeni fognak azért, hogy örömöt szerezzenek maguknak, a csapattársaknak és nem 

utolsó sorban a szurkolóknak.  

Mert „győzni sohasem könnyű, de megpróbálni érdemes.” (Kimi Raikkönen) 

Varga Ferenc SE elnök 
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ÉVADZÁRÓ KASTÉLYLÁTOGATÁSSAL! 

Az év utolsó retró- és egy kicsit talán nyugdíjas kirándulásnak is tekinthető országjárás következő 

állomását, kicsit közelebb, a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély, a nádasladányi Nádasdy-kastély, majd 

Székesfehérvárra érve a Bory vár megtekintésével, tehát kastélylátogatásokkal zártuk az évadot. A 

nappalok már ugyancsak rövidebbnek és hűvösebbnek bizonyul(n)tak így október közepe táján. Így 

nem is okozott különösebb zavart a köddel, párával induló reggel. Viszont a Szervezők  - nem hiába 

a mindenkori dicséret – az Égiekkel mindig egyezségre jutnak, csodálatos, napsütéses és szinte 

tavasziasan langyos idő varázslatában telt ez a napunk is. 

Nyugdíjas klubunk már 2015 tavaszán, ill. nyár elején (már nincs átmenet) tett egy kirándulást a 

fent említett helyeken, ugyan a Bory vár még akkor váratott magára, helyette Dinnyésen a 

Várparkot néztük meg, mely a középkori várakat mutatja be Nagy-Magyarországról. A várakat egy 

sétány övezi, mely Nagy-Magyarország formáját ölti magára, így a várak eredeti helyükön 

körbejárhatók. Egyediségük abban rejlik, hogy az épületek eredeti anyagukból készültek, fából és 

kőből a minél valóságosabbnak tűnő megjelenés érdekében. Mindezt a saját udvarában építette fel, 

ami fantasztikus látványt nyújtó és egyben minden korosztály számára élményt adó kuriózumnak 

szánt a várpark megalkotója, Alekszi Zoltán. 

Kis kitérő után visszatérve első állomásunkra Fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyhoz, mely a 19. 

században, neoklasszicista stílusban épült. Az épületegyüttest a Károlyi családból származó Károlyi 

György építtette, tervezője Henrich Koch és Ybl Miklós építészek voltak. A kastély oldalán 

emelkedik 30 m magasságú tornya, négy sarkán 1-1 fiók-tornyocskával, közöttük húzódó 

balusztráddal. A kastélyudvarban franciakertet alakítottak ki.  A festői környezetben lévő park 50 h-

os, arborétum jellegű, több mint 150 éves fenyők, hársak, tölgyek és gesztenyék, valamint tó, 

sétányok és hidak találhatók benne. Az uradalom utolsó birtokosa Károlyi István volt. A kastélyt a 

családnak 1944-ben el kellett hagyni. A háború alatt katonák használták, majd a II. Vh. után 

államosították a birtokkal együtt, először üdülőként, majd gyermekotthonként üzemelt. 1980-ben 

kezdődtek meg az állagmegóvási munkafolyamatok. Helyreállították a két pavilont és két szárnyat 

2007-ig, majd 2011-ben a főépületet is átadták. A kastély egész évben nyitva áll a látogatók 

számára, állandó és időszaki kiállításokat, valamint különféle rendezvények színhelye. 

A Balaton és Székesfehérvár között, tájképi kertben emelkedik az angol gótika építészeti 

hagyományait idéző, festői szépségű Nádasdy-kastély. A sok-sok évszázados dicső múlttal és 

hatalmas vagyonnal rendelkező család erejét és őseihez méltó voltát is megjelenítették a kastély 

építtetői. Nem véletlen, hogy rezidenciájuk építészeti mintájául, az 1500-as évek angol és skót 

kastélyait választották. A romantikus kastélyt az 1870-es években gróf Nádasdy Ferenc és hitvese, 

gróf Zichy Ilona megbízásából egy 18. századi épületrészt bővítették ki és építették át teljesen 

Tudor-stílusban,  Linzbauer István pesti építész tervei alapján. Ez a hatalmas „L” alakú, romantikus 

épület olyan, mint a legszebb angol kastély: tornyos, csipkés, százkéményes. A belső terek, a 

könyvtár, a kápolna és az ősök csarnokának kialakítása Hauszmann Alajos építész nevéhez fűződik. 

A korszak legkiválóbb mesteremberei díszmű-kovács, asztalos, üvegművesek műhelyeiben 

készültek a díszes kovácsoltvas csillárok, a könyvtár galériakorlátja, a pompás falburkolatok, a 

könyvtárterem berendezése, valamint az Ősök Csarnoka festett üvegablakai és a hatalmas 

márványkandallóval ékesített  épületrész ma is megcsodálhatók.  Az épület a család ősi mivoltát 

reprezentáló otthona volt, mégis jól megfért emellett a korszak minden műszaki újdonsága, mint a 

csatornázás, a légfűtés, a gáz-, majd a villanyvilágítás. A szobákat a beszélőcső-hálózattal is 

ellátták. 

A romantikus kastélyt hatalmas park vette körül. Különleges növényekkel, mesterséges tóval, 

kanyargós utakkal, vízeséssel, bástyaszerű víztoronnyal. A tájképi kert öntözését 

vízvezetékrendszer látta el, ritkaságnak számított a pálmakert és a fácánkeltető. 

Kirándulásunk utolsó állomása Bory-vár, ami egy különleges épületcsoport, Bory Jenő építész, 

szobrász épített és díszített Székesfehérvárott. 1923-tól az építész haláláig épült az örökké tartó 

szerelem és példamutató házasság szimbólumaként.  
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A vár története 1912-ben kezdődött, amikor Bory Jenő a Székesfehérvár melletti Mária-völgyben 

megvásárolta azt az egyholdnyi területet, ahol eleinte csak egy kis présház állt acélból, hogy a nyári 

szünetet családjával ott tölthesse.  A vár építése 1923-ban kezdődött. A kapun belépve a vár 

makettje látható. Az egyik lépcsőn felgyalogolva, a padlón mozaikból kirakott felirat: „A kövek 

beszélnek.” A vár egyik legrégebbi eleme az 1913-ban készült díszkút. A vár kazamatájától a 

kilátótornyokig 30 méter a magassága. Hét torony, harminc kisebb-nagyobb helyiség, köztük három 

műterem, mindenütt szobrok, képek, régiségek, műtárgyak. Érdekesség, hogy a vár alapanyaga 

beton, amely anyag alkalmazásában úttörő volt. Ebből készültek a kupolák, oszlopok, korlátok, 

lépcsők, ajtó- és ablaktokok, medencék, díszkutak, de szobrok és domborművek is. A vár 

százoszlopos udvarának körbefutó folyosóinak a magyar történelem nagy alakjai, hősök, dalnokok 

és királyok sorakoznak Álmos ősvezértől Tinódi Lantos Sebestyénig. A kápolnában a Hitvesi 

szeretet szobra látható. Bory Jenő felesége, Komócsin Ilona saját műalkotásaival (festményeivel), 

valamint a várat  benépesítő  kortárs művészek alkotásaival találkozhatunk a vár falai között. Ma az 

épület nagy része múzeumként látogatható, a törvényes örökösök tulajdonába tartozik. Az épület 

szerepel a Guinness Rekordok Könyvében, mint a világ legnagyobb épülete, melyet egyetlen ember 

alkotott. Bory Jenő, a tervező építész volt az építésvezető, a pallér, a kőműves is, aki segítőkkel 40 

nyáron keresztül folyamatosan bővítette, szépítette a várat. 

Feledhetetlen kirándulás részesei lehettünk ismét. Köszönet mindenkinek, akinek része volt a 

kastélylátogatás szervezésében, lebonyolításban és nekünk résztvevőknek is, akik nélkül ez a 

kirándulás sem jöhetett volna létre. Élményekkel teli évet tudhatunk magunk mögött 2016-ban is! 

Végezetül Mindenkinek kívánok szeretetteljes Karácsonyt és Egészségben boldog, sikerekben 

gazdag újévet! 

Martonné Szekfű Judit 

GONDOLATÉBRESZTŐ  TALÁLKOZÁSOK  ÁSZÁRON 

Túl a negyedik gondolatébresztő előadáson nagy örömömre szolgál, hogy egyre többen 
tapasztalták már meg azt, hogy mekkora erőt és lendületet tud adni, amikor egy jó könyv 
szerzőjét, vagy egy kedvelt youtube videó előadóját személyesen, testközelből lehet hallgatni, érezve 
az ő kisugárzását, személyiségének energiáját. Beigazolódni látszik a megérzésem, mely szerint az 
embereknek igenis szükségük van az ilyen jellegű gondolatokra és az ezekből fakadó feltöltődésre. 
Mindezek mellett már csak hab a tortán, hogy Ászár nevét a Gondolatébresztő találkozások által is 
egyre többen megismerik, hiszen a környező településeken kívül érkeztek már résztvevők Győrből, 
Esztergomból, Budapestről, de még Szlovákiából is. 
Sok megkeresés érkezett felém a tekintetben, hogy hívjak meg híres pszichológusokat, 
lélekgyógyászokat, országosan ismert előadókat. Sajnos az anyagiak egyenlőre gátat szabnak az 
ilyen irányú elképzeléseknek, hiszen egy sokat foglalkoztatott előadó viszonylag magas összeget 
kér egy-egy előadásért. Ezen oknál fogva lesznek kevésbé ismert gondolatébresztők is, de azt 
megígérhetem, hogy az eddig megszokott színvonal nem fog csökkeni.  
Számtalan érdeklődő kérdés érkezett hozzám olyan emberektől akik nem voltak ott az 
előadásokon, hogy „Na, milyen volt?”. Ezekre a kérdésekre a „Nagyon jó!”, vagy a „Fantasztikus!” 
nem teljesen helyénvaló válaszok, ugyanis nem tudják visszaadni azokat az érzéseket és 
hangulatokat, amiket az előadásokon részt vevők átélhettek.  
Most következzen pár „élménybeszámoló” a résztvevőktől: 
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Lippai Marianna ÉLETKEdv előadásairól: „Szívhez szóló volt az előadás, főként Marianna 
hitelessége, megélései, tapasztalatai által. Tanított szavaival, példáival, humoros, sokszor 
provokatív mindennapi jelenetek felvázolásával. … Sugárzott személyéből a szeretet. Az Életkedv 
elnevezés méltán illeti.” 
Fenyő Iván önismeretről, saját útról, tudatosságról szóló előadásáról: „Nagyon tetszett az előadás! 
Elképesztő személyisége van Ivánnak, nagyon szuggesztív volt, mellette pedig laza és nagyon nagy 
tudású. Szinte tapintható volt, hogy mindenki mennyire figyel. Nekem rengeteget segített, 
gyakorlatilag mindenre választ kaptam! Jó, hogy meghívtad őt, Nekem pont most kellett őt 
meghallgatnom.” 
Vida Ágnes Anyapszichológia című előadásáról: „Az előadás hihetetlen élmény volt számomra… 
Ágnes az előadás végére megerősített abban, hogy mindent a lehető legjobban csinálok… 
Köszönöm, hogy megteremtetted a lehetőséget, hogy meghallgathattam ennek a nagyszerű 
embernek az előadását!” 

Vidáné Sinigla Melinda szervező 

HÍREK A KUCKÓ ÓVODÁBÓL 

Mióta utoljára jelentkeztünk sok minden történt velünk. 

Nagyon jót mulattunk a szüreti mulatságon, táncoltunk, verseltünk, énekeltünk, és nagyon sok 

finom, az Anyukák által készített süteményt kóstoltunk.  

Örömmel kapcsolódtunk be Kisteleki Zoltán interaktív előadásába, melyet az óvoda tornatermében 

tartott, és amelyben a gyerekek, mindig főszerepet kapnak. Ismert meséket, hoz mindig magával az 

úr, és a gyerekek folyamatos szerepeltetésével és beszéltetésével adja elő az adott mesét elejétől a 

végéig.  

Nagycsoportosaink részt vettek egy tíz alkalmas úszás-oktatáson, a kisbéri Kincsem Hotelben, mely 

nagyban hozzájárult mozgáskoordinációjuk, figyelmük, és ügyességük fejlődéséhez. Köszönet a 

szülőknek, az óvó és dadus néniknek, az Ászári OVI Alapítványnak, Erdősi Gáborné Betti néninek, 

és nem utolsó sorban a Polgármesteri Hivatalnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a kisbuszt, 

valamint Hadnagy Laci bácsinak, hogy szállította csemetéinket. 

Színvonalas műsort adtak a nagyok a Szépkorúak napján, melyre nagy izgalommal készültek.  

Megérkezett óvodánkban a Mikulás is, a Krampusszal karöltve. Legelőször a legkisebbeket, a bébi 

ovisokat köszöntötte, akik tágra nyílt szemekkel, csodálkozva (ki sírva, ki mosolyogva) fogadták el 

tőle a csomagjaikat. A hosszú út után a csoportokban megpihenve, örömmel hallgatták végig a 

gyerekek verseit, énekeit. Jóságos öreg lévén, minden gyereknek odaadta ajándékát, persze pozitív 

útravalóval ellátva előtte az óvoda lakóit. 

Az egyik csoportban megkínálták keksszel és teával, hogy abból merítsen erőt a további útjához. A 

napokban érkezett hozzánk a Ákom-bákom Bábszínház is, aki kedves téli mesékkel szórakoztatott 

bennünket. Erre az előadásra meghívtuk a tavalyi nagy csoportosokat is, hiszen még ők is 

emlékeznek az ovis előadásokra és szívesen jönnek vissza hozzánk. 

December 16-án tartjuk karácsonyi ünnepségünket a Közösségi Házban, közös műsorral készültünk 

az idén a kis Jézus születésének megünneplésére. Műsorunkat színesíti gitáros barátaink zenei 

kísérete a közös énekek előadása alatt. A Jézuska az idén is meglepi a gyerekeket játékokkal, 

melyekkel az ünnepség utáni napokban még lesz idejük játszani. 

A jól megérdemelt téli szünetben pedig remélhetőleg mindenki meg tud kicsit pihenni, a rohanó 

hétköznapok, a mindennapi mókuskerék hajtása után. Ilyenkor egy kicsit elcsendesedünk, van időnk 



 
16 

a családunkkal beszélgetni, sétálni, a gyerekeinkkel játszani és talán egy kicsit türelmesebbek is 

leszünk, hiszen lesz időnk egymásra. 

 „Holnap, holnap, mi lesz holnap? 
Szaloncukrot csomagolnak. 
Ajándékot kötözgetnek, 

Mosolyog is felnőtt, gyermek!” 

A 2016-os év végén az Ászári Kuckó Óvoda dolgozói nevében: KELLEMES KARÁCSONYI 

ÜNNEPEKT ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK! 

Novák Viola intézményvezető 

VÉDŐNŐI HÍREK 

T é l i  i m m u n e r ő s í t é s  
A betegségek megelőzéséhez, hatékony immunrendszerre van szükségünk, ezért ajánlott néhány 

életmódtanácsot is követni a téli hónapokban. 

A kiegyensúlyozott, vitaminokban és, ásványi anyagokban gazdag táplálkozás mellett fontos a jó 

fizikai és lelkiállapot, amely erősíti a szervezet ellenállóképességét a felsőlégúti fertőzésekkel 

szemben.  

Az egészségvédelemben különösen két vitamin játszik fontos szerepet a téli időszakban, a C és a D 

–vitamin. A C-vitamin természetes forrásai a friss zöldségek, gyümölcsök pl: alma, narancs, citrom, 

mandarin, kiwi, savanyúkáposzta. 

A D-vitamin, amelyet napfény hiányában például tej, tojás, máj, tengeri halak fogyasztásával lehet 

pótolni, de gyermekek esetében különösen fontos, a táplálék mellett a D-vitamin pótlása cseppek 

formájában is az októbertől májusig tartó időszakban. 

A család minden tagjának szüksége van elegendő alvásra, stresszoldó kikapcsolódásra, és 

rendszeres, örömmel végzett mozgásra, hiszen a fizikai aktivitás élénkíti a keringést, légzést, és 

erősíti az immunrendszert.  

Fontos a megfelelő folyadékbevitel is, mert megvédi a szem-, száj-, orrnyálkahártyát a 

kiszáradástól, az ép nyálkahártyák pedig megnehezítik, hogy kórokozók jussanak be a szervezetbe. 

Járványveszélyes időszakban érdemes még jobban figyelni a higiéniára, a gyerekeket is meg kell 

tanítani arra, hogy hazaérkezés után és evés előtt mindenképpen mossanak kezet. 

Egészségben, boldogságban gazdag karácsonyt kívánok mindenkinek! 

Pékné Polgár Helga  védőnő 

„KARÁCSONYRA HANGOLÓDÁS” 

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

december 23-én (pénteken) 17 órakor a Jászai Mari térre, egy közös karácsonyi éneklésre. 

Informátoraim jelentése szerint a Jászai Mari Nyugdíjas Klub lelkes tagjai és a Dalárda már napok 

óta gyakorolják az énekeket, de számítanak az Ön énektudására is, így fénymásolt dalszövegekkel 

fogadják az érdeklődőket. A Klub tagjai készülnek egyéb meglepetéssel is a hangulat-karbantartás 

fokozásának érdekében. 

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

tartjuk meg a rendezvényt.  

Pekár Zsolt polgármester
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