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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 2017. november 16-i rendes ülésén az Ászár Községért Közalapítvány 

tevékenységéről szóló beszámolót köszönetének kifejezése mellett elfogadta. Külön dicséret illeti 

az Alapítvány elnökének, Magyar Tibornénak a munkáját, illetve Martonné Bősze Zsuzsanna 

könyvelői tevékenységét, segítségét. Ezen az ülésen szintén beszámolt Dr Árvai Lajos, az Ászári 

Települési Értéktár Bizottság elnöke az értéktár munkájáról. Az öttagú bizottság összegyűjti és 

rendszerezi a településünkön található értékeket, és amiről úgy gondolja, hogy túlmutat a helyi 

értéken, azt felterjeszti megyei értéknek. Munkájuknak is köszönhető, hogy két megyei értékkel 

gyarapodott településünk. 

A Képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 115. § szerinti nyílt eljárást 

indításáról és öt építőipari cég meghívásáról döntött a Községháza felújításának ügyében. 

A 2018. évi belső ellenőrzési tervet elfogadta a Testület, és ennek keretében a 2018. évben Ászár 

Község Önkormányzat esetében a helyi adóztatási rendszer működtetésének ellenőrzését, az Ászári 

Közös Önkormányzati Hivatalnál pedig az étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzését, és az 

étkezési nyilvántartás vizsgálatát rendelte el. 

Jóváhagytuk az Ászár, Bakonysárkány, Kisbér és Vérteskethely települések közreműködésével 

készült megállapodást, a közös víziközmű-rendszer tulajdonosi érdekeltség arányának 

meghatározásáról. 

Zárt ülésen elbíráltuk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmeket. 

Kilenc ászári állandó lakhellyel rendelkező egyetemi, főiskolai hallgatónak ítélte meg a Testület a 

támogatást a 2018-as évre. Önkormányzatunk már harmadik éve segíti ilyen módon az ászári 

diákok tanulását.  

A Képviselő-testület 2017. november 22-i rendkívüli ülésén döntött arról, hogy pályázatot nyújt 

be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, kedvezményes pályaépítési program keretében, az ászári 

209/3. hrsz-ú ingatlanon műfüves labdarúgó pálya építésének támogatására, bruttó 32 500 000.-Ft 

értékben, amelyhez szükséges 3 250 000.-Ft saját forrást a 2017. költségvetés általános tartaléka 

terhére biztosítja. A pályázatot azóta beadtuk, hiánypótlásait teljesítettük. 

A Képviselő-testület 2017. december 14-i rendes ülésén Dr. Nemes Tünde Adrienne háziorvos 

tájékoztatóját a község egészségügyi helyzetéről - munkájának elismerése mellett - elfogadta.  

Döntöttünk a vízkár-elhárítási terv megrendeléséről, a Helyi Építési Szabályzat módosításáról, a 

gyermek- és szociális étkeztetést ellátó konyha bérleti szerződésének 2018. augusztus 31-ig történő 

meghosszabbításáról, illetve az iskolabüfé bérletének függetlenítéséről. Elfogadtuk Ászár Község 

Képviselő-testületének 2018. évi munkatervét. Névszerinti szavazással döntöttünk a Községháza 

felújítását kivitelező cégről a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján. 

Pekár Zsolt polgármester 

KÉT MEGYEI ÉRTÉKKEL GYARAPODOTT TELEPÜLÉSÜNK 

A Komárom-Esztergom Megyei Értéktár Bizottság a megye értékei közzé emelte: az „ÁSZÁRI 

BORKULTÚRA ÉRTÉKEIT” és az „ÁSZÁRI ASSZONYFEKTETŐ” bort. Az erről szóló 

emléklapokat 2017. december 8-án ünnepélyes keretek között Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi 

miniszter és Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke adta át Pekár Zsolt 

polgármesternek. 2015-ben a Jászi Mari Emlékház már megyei érték besorolást kapott, így most 

már Ászárnak három ilyen jellegű értéke van. Az ünnepélyes átadóra a polgármestert elkísérte Dr. 

Árvai Lajos a helyi értéktár bizottság elnöke és Bősze Csaba ászári borász. 

Pekár Zsolt polgármester 
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A n ya kö n yv i  h í r e k  

Sok szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóit: 

Szabó Zsolt és Szalai Nikoletta kisfia: Gergely Nimród 

Herman Dávid és Tamton Alexandra kislánya: Dorina 

Házasságot kötöttek Ászáron: 

Skultéti Andrea és Ádám Imre 

Szívből gratulálunk a házaspárnak! 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 

Szabó Zoltán Balázs (42) 

Cimer Sándorné sz.: Nagy Gizella (89) 

Lanczendorfer Melinda aljegyző 

90 ÉVES ÁSZÁRI LAKOSOK 

Az idei évben három lakosunknak adhattuk át 90. születésnapja alkalmából Orbán Viktor 

miniszterelnök úr köszöntő oklevelét és az önkormányzatunk szerény ajándékát. 

Január 13-án Sáhó Ferencet, szeptember 13-án Pintér Imrénét (sz.: Sipos Ilona) otthonában 

köszöntötte születésnapján Pekár Zsolt polgármester és Geczingerné Mészáros Henrietta 

anyakönyvvezető. Október 30-án szintén az otthonában köszöntötte Lengyel Jenőnét (sz.: Bognár 

Margit) 90. születésnapja alkalmából Lanczendorfer Melinda aljegyző és Varga-Gönczöl Éva 

köztisztviselő. 

Isten éltesse Ilonka nénit, Manci nénit és Feri bácsit! Kívánunk Nekik innét az újság hasábjairól is 

jó egészséget és sok boldogságot! 

Pekár Zsolt polgármester 

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 22:00 

 December 26. - Karácsony másnapján 11:30 

 December 31. - Szilveszter 11:30 

 Január 1. - Újév 11:30 

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 

http://kisberiplebania.hu/hirdetések.html
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZ ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND 

 December 24-én, Szenteste 15:00 óra 

 December 25-én, karácsony első napján 9 órakor úrvacsorás istentisztelet 

 December 31-én, óév este: istentisztelet 15:00 óra 

Sok szeretettel várjuk Testvéreinket alkalmainkra! 

Hívogassunk másokat is! 

Áldott, boldog ünnepeket! 

Bajnóczi Márió  ev. lelkész 

KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEI ÁSZÁRON 

A GYÜLEKEZETI TEREMBEN 

 December 24-én, vasárnap de. 10:00 órakor adventi istentisztelet 

 December 24-én, vasárnap 17:00-kor szenteste ünnepi istentisztelet a gyermekek 

szolgálatával. 

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

 December 25-én, hétfőn, karácsony 1. napján 16:00 órakor Makra Zsolt V. éves legátus, a 

PRTA hallgatója hirdeti az igét. 

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

 December 31-én, óév napján, vasárnap délelőtt 10:00-kor lesz az istentisztelet, új 

presbiterek, gondnok fogadalomtételével. 

 2018. január 1-én, hétfőn újévi istentisztelet 10:00-kor. 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT EZEKRE AZ ALKALMAKRA! 

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁN AZ ÁSZÁRI REFORMÁTUS PRESBITÉRIUM! 

SZÉPKORÚAK NAPJA 

November 11-én, szombaton a településünk szépkorú (legalább 60 éves) lakosait köszöntöttük. Az 

ünnepi ebédet követően az óvodás gyerekek műsora és a meghívott operett énekesek előadása csalt 

mosolyt a vendégek arcára. A polgármesteri köszöntőben elhangzott, hogy „Amennyiben csak az 

időről, mint fizikai mennyiségről beszélnénk, akkor értelmetlen lenne minden köszöntő szó. 

Értelmetlen lenne a mai nap is. Hiszen a legalább 60 év az eltelik így is, úgy is. Azonban ennek a 

szép kornak minden pillanata kincs volt, és ennek a kincsnek látható és láthatatlan gyümölcsei 

teremtek az évtizedek alatt. Ennek a kincsnek mi, a fiatalabb generáció vagyunk a haszonélvezői, de 

egyben örökösei is. Sőt ha akarjuk, ha nem: a továbbvivői is.” 

Hagyományainkhoz hűen köszöntöttük a megjelentek közül a 3 legidősebb férfit és nőt. 

Nők: Pintér Imréné (90), Szabó Istvánné (88), Druga Imréné (83), illetve két hónap miatt lemaradt a 

dobogóról a szintén 83 éves Varga Mihályné. 

Férfiak: Kiss József (93), Sáhó Ferenc (90), Köbli Antal (86), aki pár hónappal megelőzte Takács 

Istvánt és Bisztricz Jánost. 

Isten éltesse sokáig településünk Szépkorú Lakosait és adjon Nekik egészséget, erőt, hogy még 

sokszor köszönthessük Őket! 

Pekár Zsolt polgármester 
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NEGYEDIK ÁSZÁRI ÁDVENTI KÓRUSTALÁLKOZÓ 

Ászár Község Önkormányzata ádvent második vasárnapja előtti szombat délután negyedik 

alkalommal rendezte meg az Ádventi Kórustalálkozót Ászáron. Hét fellépő fogadta el 

meghívásunkat: Az Ászári Jászai Mari Nyugdíjas Klub és a Kerékteleki Dalkör, a Bakonysárkányi 

Fekete István Általános Iskola Gyermekkórusa, a Rába Gyöngye Kultúrcsoport és a Sibrik Erzsébet 

Kamarakórus Rábacsécsényből, Rábacsécsényből citerás gyermekek is érkeztek, valamint a 

Napmadár Énekkar Mezőörsről. 

Színes és változatos előadásoknak lehettünk részesei: hallhattunk népdalcsokrot, klasszikus szerzők 

válogatásait, keresztény egyházi és Mária énekeket, de felcsendültek világi karácsonyi dallamok is.  

Az Ászári Jászai Mari Nyugdíjas Klub közös fellépést vállalt a Kerékteleki Dalkörrel. A gitár 

kíséret még színesebbé tette a felcsendülő világi dallamokat. De előadásukban hallhattuk a Ghymes 

együttes Kézfogás című dalát is, melynek igencsak aktuálisak örökérvényű sorai: „Boldogasszony 

kincse kicsi még, altatná nagyon. Álmos gyermek sír a takarón, könnyét számolom…Íj altatná 

terhes idegét, félre fájdalom. Békesség az égbe kirepül, hull az oltalom…” 

A Fekete István Általános Iskola Gyermekkórusa csodálatos zenei válogatással ajándékozta meg a 

hallgatóságot. Egészen kicsik és nagyobbacskák énekeltek. Ősz Ferenc Bakonysárkány 

polgármestere is vendégünk volt. 

Rábacsécsényből már harmadik alkalommal voltak jelen a fellépő kórusok. A Rábacsécsényiekkel, 

Kovács Teodóra polgármester asszonnyal baráti a már közel négy éve nem mindennapi módon 

kialakult kapcsolat. A Sibrik Erzsébet Kamarakórus a Vitnyédi bölcsőcske betlehemes dalcsokrot 

adta elő. „Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké Ámen! Betlehem városban, rongyos 

istállóban ma született. Egy szűznek méhéből, drága szent véréből megváltónk lett.” Majd 

klasszikus szerzők, Bach, Cherubini és Esterházy Pál műveiből hallhattunk. 

A Rába Gyöngye Kultúrcsoport négy csodálatos dalt énekelt. A Legyen ma templom minden ember 

szíve kezdetűt két Mária ének követte. Külön öröm ez, mert ugyan  karácsonykor a Kis Jézus 

születését ünnepeljük, de milyen csoda, hogy vele ott van  a Szűz Anya is! Szűz Máriát a Magyarok 

Nagyasszonyát, évezredes, és különleges kapcsolat köti Magyarországhoz. Van-e a szentek közül 

olyan személyiség, akit olyan tisztelet övez országunkban, mint az Istenszülő Szűz Máriát? És 

nemcsak azért tiszteljük, mert a megváltás művében ő áll legközelebb Jézus Krisztushoz, – Ő szülte 

a Megváltót és tőle kapta emberi természetét – hanem, mert Szent Szűzként is megmaradt 

„embernek”, s noha Istenanya volt, mégis örök időkre megmaradt Édesanyánknak. Újra és újra 

megmutatja a Krisztus felé vezető utat.  Segít megélni a gondokat-bajokat és új erőt, impulzusokat 

ad nehézségeink elviseléséhez. Ő a reménységünk, a hitélet példája és szimbóluma is.  Aki szépen 

énekel, kétszeresen imádkozik - ezt gondoltam, amikor felcsendült a Rába Gyöngye Kultúrcsoport 

előadásában az utolsó ének, az Esti imádság: „Csendes alkony száll a földre, munka és gond 

elpihen…” 

Rábacsécsényből citerán játszó, csodálatos hangú gyermekek is érkeztek. S még inkább ajándék, ha 

gyermekek énekelnek, zenélnek. A Jó Isten áldja ezeket a kisebb és nagyobb emberpalántákat. 

Lelkesedésük ne lohadjon! Hiszen a gyermeki hang még inkább zene a fülnek, a gyermeki tekintet 

szeretetteljes, a gyermektársaság gyógyír a léleknek. 

A dalok szépsége a szeretetben rejlik – ez fogalmazódott meg bennem a  kórustalálkozó záró 

részében, amikor a Mezőörsi Napmadár Énekkar zenélt és énekelt. Egyházi ifjúsági dalokat adtak 

elő. A gitárral és furulyával kísért dallamok szép és tartalmas lezárásai voltak kórustalálkozónknak. 

Jó érzés volt ezen a délutánon Ászárinak lenni. Egyáltalán ezt a délutánt együtt eltölteni a fellépő 

énekkarokkal és a jelenlévőkkel. Olyan élmények részeseivé váltunk, amelyek méltóak az ádventi 

várakozásnak. Amikor a kórusok találkoztak azért, hogy énekeljenek, megtörtént a csoda. Mert 

miről is szólt e kórustalálkozó? Hogy egymásnak örömet szerezhettünk, szeretetből, ajándékként. 

Az Úr 2017. esztendejének álom havában Ádvent második vasárnapján lejegyezte: 

Kohlné Ivánkai Katalin 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Ászár Község Önkormányzata nevében köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, - főleg 

asszonyoknak, - akik a Kórustalálkozó utáni szeretetvendégséghez hozzájárultak azzal, hogy 

süteményt sütöttek és hoztak. Négy településről érkezett kórustagok vitték Ászár település jó hírét, 

és fejezték ki szeretetteljes köszönetüket a szíves fogadtatásért és vendéglátásért. 

BEMUTATKOZIK AZ ÚJ EVANGÉLIKUS LELKÉSZ 

LÉGY ERŐS ÉS BÁTOR! 
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Én Bajnóczi Márió vagyok, evangélikus lelkész. 1989-ben 

születtem Salgótarjánban, ott is kereszteltek meg. 1995-ben családommal Budapestre költöztünk, 

ahol pár évig a kelenföldi, majd a budavári gyülekezetbe jártunk. A családom hamar a gyülekezet 

aktív tagjává vált. Ott konfirmálkodtam, oda jártam hittan-, majd ifjúsági órákra, illetve nyári 

táborokba. Az egyházi kötődésem tovább erősödött a fóti kántorképzőben és a Deák téri 

Evangélikus Gimnáziumban eltöltött hosszú évek alatt. A kántorképzőben már fiatalon kántori 

oklevelet szereztem, ahol később tanítottam, majd tudásomat a Budavárhoz tartozó, Szilágyi 

Erzsébet fasori kápolnában mutathattam meg először segédkántorként, majd 2006-tól már minden 

vasárnap. Közben a budapesti Járdányi Pál Zeneiskola orgonaszakára is beiratoztam. A rendszeres – 

és egyre magasabb szinten művelt – zenei szolgálaton keresztül Isten fiatalon megszólított, így 

érettségi után, 2008-ban az Evangélikus Hittudományi Egyetemen kezdtem meg teológiai 

tanulmányait. Az egyetemen 5 éves elméleti képzésben, majd a vanyarci evangélikus gyülekezetben 

1 éves gyakorlati képzésen vettem részt. 2014-ben szenteltek lelkésszé, ami után egy-egy évig 

végeztem segédlelkészi szolgálatot az alberti, a pilisi gyülekezetben, valamint a miskolci Kossuth 

Lajos Evangélikus Iskolában. 2016-ban sikeres parókusi alkalmassági vizsgát tettem. 2017 nyár 

végén kaptam a meghívást a bakonyszombathelyi, valamint a hánta-ászár-kisbéri gyülekezetbe, 

ahová idén novemberben be is iktattak parókus lelkésznek. 

A november 18-án történő beiktatásra és egyben a gyülekezettel való új indulásra választottam 

Mózes második könyvéből az igét, amint a fenti címben is látszik: Megparancsoltam neked, hogy 

légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR mindenütt, amerre csak 

jársz.  

Józsué is komoly feladat előtt áll, hiszen Izrael népének utazása az egyiptomi rabszolgasági 

szabadulás utáni negyven éves pusztai vándorlással még nem ért véget. Megérkeztek ugyan a tejjel-

mézzel folyó Kánaánhoz, ott állnak a kapujában, de ahhoz, hogy valóban övék legyen az ígéret 

földje, az igazi otthon kényelme, azért még meg kell küzdeniük. Kezdetét vehette a honfoglalás, de 

immár nem Mózessel, hanem egy ifjú kiválasztottal, Józsuéval. A kihívásokkal teli nehéz út előtti 

bizonytalanságban így biztat Isten igéjével: Légy erős és bátor! 

Az út ilyen értelemben folytatódik tovább a cél felé, ami még mindig ugyan az. Csak a nép vezetője 

lett más. 2017 nyár végén lelkész váltás volt az evangélikus gyülekezetben, de az élet nem állt meg. 

Sőt, szeretnék úgy hozzáállni, hogy én újult erővel, fiatalos lendülettel szeretném végezni a rám 

bízottak közötti szolgálatot. Akárcsak Izrael népe, mi is egy cél felé megyünk a gyülekezettel, mint 

ahogy mentünk eddig is. A cél, nevezzük Isten országának, vagy egyszerűen csak egy boldog, 

vidám, élő közösségnek, számunkra is változatlan. Csak immár más lelkésszel, de ugyanazon Isten 

ígéretével folytathatjuk mi is „vándorutunkat”. 

Bízok abban, hogy a gyülekezettel a közös utunk Istennel valóban célhoz érhet. Ezért kérjük rá 

Isten áldását. Bízok abban, hogy a közös munkánkat valóban Isten dicsőségére tudjuk végezni. 

Bízok abban, hogy utunk közben végig velünk lesz a mi Urunk. Jézus Krisztus is velünk vándorol 

és ő lesz igazi vezérünk. Bízok abban, hogy ezen az úton egyre többen lehetünk, és figyelhetünk 

egymásra, támogathatjuk a ránk bízottakat. Bízok abban, hogy valóban boldog és Krisztusban élő 

közösséggé válhatunk. Bízok abban, hogy utunk végére mi is eljuthatunk a mi megígért 

országunkba, Jézussal, a mennyországba. 
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És végül bízok abban, hogy személyesen is fogunk találkozni. Addig a találkozásig valamint erre az 

új indulásra nem marad más, mint Isten biztató igéje: Megparancsoltam neked, hogy légy erős és 

bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR mindenütt, amerre csak jársz.  

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánva: 
Bajnóczi Márió, evangélikus lelkész 

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI 

EMLÉKHELYET AVATTUNK A REFORMÁCIÓ 500. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 

A reformáció 500. évfordulója alkalmából ünnepi istentiszteleten vettünk részt az ászári református 

templomban, de e templom adott helyet az Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület által 

létrehozott „Emlékkő a reformáció 500. évfordulója alkalmából” létrehozott emlékhely átadó 

ünnepi műsorának is október utolsó vasárnapján. 

Ünneplésünket jelenlétével és tartalmas ünnepi szónoklatával megtisztelte Czunyiné Dr. Bertalan 

Judit térségünk Országgyűlési Képviselő Asszonya is.  

Egy ilyen mű létrehozásának mindig van oka, célja, üzenete: 

„Legyenek mindnyájan egyek” – Mondja János evangéliuma.  

Jézus azt kívánja, hogy a keresztények egységben legyenek. Jézus a keresztényekre bízta, hogy 

egymás iránti szeretetükkel hívják meg a világot a teljesebb egységre.  

Hiszem, hogy a világ jóakaratú embereiben, így bennünk is ott van az az igény, hogy közelebb 

kerülve egymáshoz, együtt, elhárítsuk a világot, Európát, de még inkább a nemzetünket fenyegető 

rémeket: a háborúskodást, a viszályt, a gyűlölködést, az irigykedést, a sátáni terveket és tetteket. 

A reformáció 500. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév magyarországi eseményeinek 

központi megnyitóját 2017. január 6-án tartották Egy asztal körül címmel a budapesti Művészetek 

Palotájában. A szónokok közül megragadott Kövér Lászlónak az országgyűlés elnökének egy 

gondolata. A házelnök a mára vonatkozóan a következőket mondta: 

„A reformáció reményt ad arra is, hogy a magyarok a 21. században újra megtanulhatnak Isten 

előtt lehajtott fővel, de a világ nemzetei között a Tőle kapott méltósággal járni, valamint arra, hogy 

az Írás örök igazságaiba kapaszkodva az elkövetkező 500 évben is meg fognak maradni.” 

Tehát az üzenet: Egy értékvesztett, hitetlen világot egy pillanatig sem szabad elfogadnunk. Meg kell 

tanulni újra kegyelemből élni, hiszen az élete minden dolga ajándék Istentől. Ügyeinket, 

mindennapjainkat rá kell bízni a Mindenhatóra, az Úrra.  

„Aki hallgatja szavaimat és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette 

házát!” - E gránit kőszikla ereje, tömege, nagysága, időtállósága legyen útmutatás Istenszeretetben, 

hitben, kegyelemben, nemzeti- és vallási identitásban, megmaradásban, együvé tartozásban. 

Lejegyezte: Kohlné Ivánkai Katalin 

AZ ÁSZÁR KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY VISSZATEKINTÉSE A 2017-ES ÉVRE 

Az Alapítvány munkája már az év első hónapjában elkezdődött, az Alapítványi Bál és Disznótoros 

vacsora megszervezésével. Az esemény január közepétől indult azzal, hogy támogatókat kerestünk 

a bál tombola nyereményeihez. A kuratóriumi tagok személyesen keresték fel a környék 

vállalkozásait, cégeit, akik nagyon értékes ajándéktárgyakat, utalványokat ajánlottak fel. Köszönet 

a sok támogatónak! 

A bál reggelén a Tájháznál a falusi disznóvágás hangulatát idéztük fel, ahol a Nyugdíjas klub 

tagjaival közösen, a nagy mínusz fokok ellenére vidám hangulatot varázsoltunk. Este az Aranyfürt 

Vendéglőben a szép számmal megjelent vendégek elfogyasztották a szakácsok által készített 

disznótoros finomságokat. Majd kezdetét vette a vidám bál.  
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Ebben az évben is szép virágok kerültek a település tereire, színessé téve településünket. 

A 2016-ban vásárolt mobil színpad bővítésre került ebben az évben, így már 28 m
2
-es felületet 

biztosítunk a szerepelni vágyóknak.  

Az Alapítvány aktívan részt vesz a falu rendezvényein mind anyagi, mind személyes segítséggel. A 

Falu napot, a Szent Iván éji rendezvényt és a Szüreti Vigadalom eseményét ebben az évben is 

segítettük. 

A Magyar Sakkvilág kupa 5. alkalommal került megrendezésre november 19-én itt Ászáron. A 

településünket képviselő ászári 4 fős csapatot ebben az évben is támogatta Alapítványunk. 

Ebben az évben is megérkezett az Alapítvány számlájára a 2016. évi adóbevallások utáni 1% 

támogatás. Köszönetünket fejezzük ki valamennyi felajánlónak! 

Kihelyezésre kerültek a szép pihenőpadok az orvosi rendelőhöz, a templomokhoz és a temetőbe. 

Elkészült a Kossuth Lajos utcai Buszváró is. 

A karácsonyra hangolódás ebben az évben is az Adventi koszorú kötéssel kezdődött. Ez az esemény 

már hagyománnyá nőtte ki magát, amit elődeinknek köszönhetünk. Szép számmal vettek részt az 

eseményen, ahol szebbnél szebb alkotások készültek. Az eseményről Kovács Melitta készített 

fotókat, amit az Ászár község Facebook oldalán tettek közzé. Az este vidám hangulatban telt, ehhez 

hozzájárult elsősorban a sok érdeklődő, de a pogácsa, a forró tea és a finom forralt bor is. Az 

Alapítvány tagjai nevében szeretnék köszönetet mondani kedves segítőinknek, Lipovicz 

Veronikának, Vitárisné Magdikának és Séráné Erzsikének, akik szakmai segítségükkel támogatták a 

koszorúkötőket. 

Ebben az évben az Alapítvány és a Nyugdíjas klub tajgai több alkalommal is összedolgoztak. A 

december 9-én megrendezésre került Adventi kórustalálkozóra gyönyörű harangok készültek, amit 

ajándékba kaptak a találkozó résztvevői.  Az elkészült 140 db haranghoz az anyagot az Alapítvány 

vásárolta meg, és a Nyugdíjas klub ügyes kezű asszonyai horgolták meg a szebbnél szebb 

harangocskákat.  

Az idei évben a Jászai térre és a 81-es út melletti oszlopokra, új karácsonyi dekorációkat 

vásároltunk. A gyönyörű dekorációkat már megcsodálhatjuk. Bízunk benne, hogy a település lakói 

is büszkék lesznek a szép karácsonyi díszítésre és szívesen látogatják a Jászai teret. 

Év végéhez közeledve, az Ászár Községért Közalapítvány tagjainak nevében kívánok 

Mindnyájuknak Boldog, Békés Karácsonyi ünnepeket és Eredményekben Gazdag Boldog Új 

Évet! 

Magyar Tiborné a Kuratórium elnöke 

ÜNNEPELTÜNK! 

Nagy nap volt az ászári nyugdíjas klubban 2017. november18.-án. Fennállásunk 20. évfordulóját 

ünnepeltük a Közösségi Házban. 

Velünk ünnepeltek a környező nyugdíjas klubok képviselői, a megyei nyugdíjas szövetség elnöke 

és vezetőségi tagjaik, szlovákia barátaink Tanyból, a Polgármester Úr és az önkormányzati 

képviselők, régi tagjaink (akik már egészségi állapotuk miatt már nem tudnak rendszeresen eljönni 

közénk) és meghívott vendégeink, akik támogatásukkal segítették a klubunkat. 

Az ünnepünk alkalmával ízelítőt adtunk az elmúlt időszak eseményeiről, szóban és képekkel. A 

fényképek jól mutatják az események hangulatát. 

Az évek felidézése történésekkel és énekekkel vidám hangulatot teremtett. 

20 év alatt nagyon sok esemény volt a klubunk életében, nagyon jó közösséggé váltunk. 

Erről tanúskodnak a rendszeresen megjelenő cikkek, melyben beszámolunk a velünk történő 

eseményekről. 
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A jó közösségünk “Titka”még, hogy egyenrangúnak tartjuk egymást, barátként, segítőtársként 

dolgozunk, szórakozunk és szórakoztatunk. 

Az eltelt 20 év a mi korunkban nagyon sok és szép kedves emlék hordozója. Reméljük, hogy a 

további évfordulókat is ilyen vidáman ünnepelhetjük tagjainkkal. Ehhez kívánok mindenkinek jó 

egészséget, szeretetet és boldogságot. 

Seres Károlyné 

A JÁSZAI MARI NYUGDÍJAS KLUB TÖRTÉNETE  

Az Ászári Jászai Mari Nyugdíjas Klub 1997-ben alakult 40 fővel. A klub megalapítója volt dr. 

Árvai Lajos részönkormányzati vezető és Mazalin Zsuzsanna iskolaigazgató. Ők irányították és 

szervezték a klubfoglalkozásokat. 

Változatos programokat szerveztek; orvosi előadás az időskori életmódról és betegségekről, 

gyógynövények bemutatása, film- és színházlátogatás, közérdekű tájékoztatás, helytörténeti 

előadás. 

Fő támogatójuk volt a részönkormányzat, aki helyet is adott az összejövetelekhez. A jó hír gyorsan 

terjedt és a létszám növekedett.  

Szoros kapcsolat alakult ki az iskolával, kézimunkázni tanították a gyerekeket, de készült lábtörlő 

is, volt tollfosztás, régi ételek; prósza, kása, beré is került az asztalra. Szerveződtek kirándulások, 

parkosították az udvart. 

2001-ben a Nyugdíjas Klub Millenneumi emlékérmet kapott, Kovács Lajosné Zsófika vette át a 

klub vezetését. 

Az „Életet az éveknek” is tagjai lettek, sikeres iskolai pályázatokkal közösen első helyezést értek el 

az „Idősek az iskoláért, iskolák az idősekért” pályázaton. 

Közben megkezdődött az új iskola építése, így a klub a helyi termelőszövetkezet kristálytermében 

kapott helyett. 

Itt lehetőség volt nagy rendezvények megtartására, ahol falut megmozgató nagyon hangulatos 

farsangi bálokat is tartottak. Elkészítették a Betlehemi jászolt, kézimunkáztak, új dalokat tanultak. 

2004-től van kapcsolat a szlovákiai testvértelepüléssel Tany-al, ahova régen falunapra jártak, ma 

már rendszeres a Dalos találkozón való részvétel. 2007-ben új helyre költöztek. A „10” éves 

évfordulót, így már kicsit barátságos, meghitt hangulatban tudta ünnepelni e kis közösség. 

10 évnyi vezetés után 2010. év végén, kicsit belefáradva Zsófia lemondott és átadta a klub vezetését 

Seres Károlynénak. A klub tagjai állandósultak, minden évben gazdag programmal igyekeznek 

részt venni a falu életében.  

Most már a Közösségi Házban igazán méltó körülmények közt tudják szervezni gazdag, 

színvonalas programjaikat, melyhez minden segítséget megkapnak a ház vezetőitől, Zséfár Csillától 

és az Önkormányzattól.  

 

2011. Együtt ünnepeltünk falunk lakóival a Mini-Skanzen átadásán, a Közösségi Ház megnyitóján. 

Szerveztünk a Dalárdával és a Tatabányai Klubbal egy dalos találkozót, de közös Mikulásnapunk is 

volt. 

Kóstoltuk a Móri Borrenddel szőlőink, jellegzetes borait, későbbiekben figyelmesen hallgattuk a 

Táltos és az Egészséges Életmód előadásait. 

Kirándultunk a Budai Várba, valamint Pápa-Ganna is megismertette magát. 

Színházi élményben is volt részünk. Majd meleg szeretetben vártuk az Adventet és a Karácsonyt. 

2012-es évünk is mozgalmas volt, hisz ebben az évben ünnepelte a klub a „15” éves évfordulót. 

Fánkparti volt a Dalárdával, Tanyban részt vettünk a Dalolva szép az élet – dalos találkozón. 

A Tájháznál ma már hagyományt teremtve disznóölés volt, melyet este vacsorával zártunk. 
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Készültünk a falunapra, a Hántai – tónál pedig megtartottuk nyári névnaposaink köszöntését. 

Felejthetetlen kirándulást tettünk Eger és Aggtelek környékére, valamint ősszel a Fertő-tavon is 

sikerült hajózni. 

Az ónos, csúszós hideg idő ellenére, kellemes, meleg hangulatban vártuk a Karácsonyt. Szép estét 

töltöttünk a Közösségi Házban. 

2013-ban az egész év szinte az egészséges életmódról szólt. Eljutottunk a budapesti Henna - 

Egészségházba, volt alkalom amikor „csak” beszélgettünk, énekeltünk, ünnepeltünk. 

Tartottunk vetélkedőt „Ászár Szeretlek” címmel, és Tanyba is ismét eljutottunk a „Dalos 

találkozóra”. 

Kirándulásunk Pécs és környékére vezetett bennünket, ami feledhetetlen élmény marad. 

2014-ben is folytatódott az egészség-sorozat, több rendezvényre eljutottunk, még Siófokon is 

jártunk, valamint részt vettünk a Plitvicei tavak túrán. De Magyarpolányban is megnéztük a Passió-

t, és az Alföld – Szeged és környékével is megismerkedtünk. Fogadtuk a Zarándokokat, vidáman 

vettünk részt a Múzeumok éjszakáján, Márton-napi libatorunk is jól sikerült. Karácsonyi műsorként 

a „Sötétség és a fény” című kis történetet adtuk elő. 

2015-ben büszkék vagyunk a Farsangi mulatságunkra. A kezdeti félelmes szereplések után, igazi 

teletűző mulatozást, báli hangulatot teremtettünk kis közösségünknek. Szoros kapcsolatot 

alakítottunk ki a Kerékteleki Pótkerék Dalkörrel, így a siker nem maradt el. 

Első ízben tartottunk Víz- Költészet Napját és Föld Napját megünneplő műsort, idén is eljutottunk 

Tanyba, falunapunkra ők és mi is viszontlátogattuk egymást. 

Színházlátogatásra a Fővárosi Operettszínházba sikerült eljutottunk. 

Kirándultunk Nádasladányba és környékére, valamint az Őrségbe. 

Ünnepeltük névnapjainkat, Márton napi vetélkedőt tartottunk, az Önkormányzat, mint minden 

évben köszöntött bennünket a Szépkorúak Napján. 

Közös falukarácsonyunkat is megtartottuk a Jászai téren. 

2016-os év is mozgalmas volt. Szinte minden hónapra jutott két rendezvény, néha még több is. De 

nagyon szívesen csináljuk. Közös est-ebéd volt a Dalárdával év elején és a disznótor sem maradt el. 

Igaz, hogy most nem volt igazi disznóvágás, de mi kis műsorral kedveskedtünk. 

Farsangi készülődésünkbe a Pótkerék Dalkör ismét besegített, így tett Falunapkor is. Fogadtuk a 

Bakonyi Fesztivál résztvevőit, a Zarándokokat, és új színfoltként Húsvéti tojásokat festettünk kis 

ovisainkkal együtt. 

Először állítottunk májusfát, részt vettünk megyei szervezésű előadásokon, vetélkedőkön. 

Színházban, Győrben és Kisbéren voltunk. 

Több kirándulásunk volt ebben az évben, Majk és Várgesztes után, ősszel a Tisza-tónál jártunk. 

Részt vettünk a II. Adventi Dalos találkozón, majd Héderváron, a templomban szerepeltünk. 

Egészséges életmód programunkra mindig vissza-visszatérünk, kertünk gyümölcseit és zöldségeit 

mutattuk meg egymásnak. 

Lelkes fellépői voltunk az I. Borfesztiválnak. 

Szinte minden évben vannak olyan programok amikre, mint hagyomány mindig visszatérünk, de 

minden évben igyekszünk 1-2 új programmal is megmutatni magunkat. 

Részt veszünk a falu közös rendezvényein, ünnepein. Minden év végén készítünk egy kis 

összegzést, így mindig visszagondolunk, mi minden jó történt velünk, de számba vesszük azt is, 

ami fájdalmas volt. 

A 2017-es évet egy pótszilveszterrel kezdtük és megbeszéltük első félévi terveinket, hisz 20 évesek 

leszünk. 

Mindjárt jött a vidám disznóölés, ahol bizony az énekek mellett a mínuszok is röpködtek. 
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Farsangi műsorunk a Dalkörrel szintén nagyon jól sikerült, kell a vidámság, hisz ilyenkor senki sem 

gondol a betegségre. Élmény volt játszanunk, szórakoztatni a lelkes közönséget. 

Egyik lelkes klubtagunk a Rejtvényfejtők Országos Egyesületének versenyén eredményesen 

szerepelt. 

Arany János születésének 200. évfordulóján a diákokkal közösen idéztük fel a nagy költő emlékét. 

A Költészet Napján, Vérteskethelyen jártunk. 

Az idei évben egy – nagy kerek műsorral emlékeztünk meg védőszentünkről Szent-Györgyről 

Történetek, legendák, versek és sok-sok képpel mutattuk be élete történetét. 

Kirándulni Hajdúszoboszlóra 2 alkalommal mentünk, de ez nemcsak kirándulás volt, elkísértük 

klubtagunkat a VII. Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud döntőjére.  

Jártunk Súron, a Nyugdíjas találkozón és Tanyban is ismét, ahol szerepeltünk valamint 

Hegyeshalomban, a templomban, ahol szintén felléptünk. 

Részt vettünk falunkban a közös délutánokon, ünnepeken. 

A nyári szünet megkezdése előtt a Reformáció 500 éves évfordulójának tiszteletére 1517 m-es 

gyalogtúrával emlékeztünk. 

A nyár gyorsan telt az unokák körében, persze házkörüli munka, kertgondozás is bőven akadt. 

Évadnyitóként Kimlén jártunk, ahol a kertészeti bemutató feledhetetlen élményt adott. 

Részt vettünk a Szüreti vigadalomban, megtartottuk a névnapokat, közös ünnepléseket és a 2017 m-

es gyalogtúráról is gazdag élménnyel tértünk haza. 

Jól sikerült a Márton-napi „Tökös délután” is. 

Köszönjük a Szépkorúak Napját az Önkormányzatnak, hogy így évről-évre mindig szeretettel 

köszöntenek bennünket. 

Mazalin Zsuzsanna és Martonné Szekfű Judit 

TALÁLKOZÓ BUDAPESTEN 

A Nyugdíjas Egyesületek Országos Szövetségének szervezésében november 29-én megrendezésre 

került Budapesten (József Attila Művelődésügyi Központban) az Országos Szövetség VERS-, 

PRÓZA- és MESEMONDÓK XVIII. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA. 

Klubunkat Tóth Endréné Mariann képviselte, aki a korábban megtartott megyei találkozón is részt 

vett.  

Mindkét találkozón nagy sikert aratott az „Egy férfi keservei” című humoros előadásával, mely egy 

házasságkötéssel induló  élethelyzetet és az ezáltal kialakult rokoni kapcsolatok szövevényét tárja 

fel a hallgatóság előtt. Aki látta, hallotta már Marianntól ezt az igazán szórakoztató, nem könnyű 

szövegű prózai alkotást, minden alkalommal derűt, mosolyt csalt a nézők, hallgatók arcára. Az 

előadás módja is lenyűgöző, hiszen Mariann végig „komoly” marad, miközben a közönség dől a 

nevetéstől. 

Szuper voltál, köszönjük Mariann! GRATULÁLUNK  mindannyian! 

Martonné Szekfű Judit 

POZSONYI KIRÁNDULÁS 

A Súri Nyugdíjas Klub meghívására egy közös pozsonyi kirándulás részesei lehettünk december 4-

én.  

Első utunk Kittsee-be (Köpcsény) vezetett, a Hauswirth család által 1949-ben megnyitott 

csokoládégyárába, ahol egy magyarnyelvű filmet néztünk meg a csokoládé és a gyár történetéről, 

majd bepillantást nyerhettünk a gyár- és a termelés életébe, a mintaboltjaiban megkóstolhattuk az 

ínycsiklandozó csokoládékat, ahol vásárolhattunk is.  
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Elmúlt dél, mire Pozsonyba érkeztünk. Szembetűnő volt a Dunát átszelő UFO híd, mely a Szlovák 

főváros két városrészét köti össze: Óvárosát Pozsonyligetfaluval. A világ kilencedik legnagyobb, 

egyben hegesztett, a harmadik legnagyobb ferde (felfüggesztett) hídja.  

Koronázó templomként tartják számon a legnagyobb és legjellegzetesebb építményt, mely a főváros 

legdíszesebb gótikus temploma. A Szent Márton-dóm 85 m-es tornya tartja a 150 kilós Szent 

Korona másolatát, ami az 1563 és 1830 között itt zajlott királyok koronázási ceremóniájának 

szimbóluma. 11 király és 8 királyné koronázási szertartását végezték itt. Három hajós templom, 

amelyet kápolnák öveznek.  Itt látható az ólomból öntött és remekműnek tartott, monumentális 

Szent Márton lovas szobor és az ereklyéit tartalmazó ezüstkoporsó is. 

Primás-palota: Batthyány József bíboros és esztergomi érsek, Magyarország hercegprímása építtette 

1778 és 1781 között.  Ékes homlokzata számos szimbólumot és temérdek allegóriát rejt, 

tükörtermében nem egy békét, szerződést vagy épp ítéletet írtak alá. 

Liszt Ferenc is sok szállal kötődött Pozsonyhoz, a Ventur utcai palotában az Eszterházyak 

meghívására 9 évesen adott hangversenyt, s a jelenlévő  arisztokraták támogató adományaival 

indulhatott el aztán a sikerei útján. 

A Duna fölé emelkedő jellegzetes formájú várnak, már a honfoglalás korában is kulcsfontosságú 

szerep jutott. Kezdetben fagerendavázas földvárként állt. IV. Bélának köszönthető a kővárrá való 

átépítése. A legjelentősebb fejlesztések a XV. században történtek, de a vár igazi fénykorát Mária 

Terézia idején élte. Egy tűzvész után sokáig romokba állt, a XX. században kapta vissza eredeti 

pompáját.  

Az időjárás (eső, hó) nem igazán volt kedvező a kirándulásra, de feledtette velünk az óvárosban tett 

sétánk során a megannyi csodás épület, a karácsonyi díszbe öltözött keskeny kis utcáinak, tereinek 

látványa. Kellemes utazásban volt részünk, jól éreztük magunkat. Köszönjük! 

Martonné Szekfű Judit 

HÍREK AZ ISKOLÁBÓL 

BŰNMEGELŐZÉSRŐL – ISKOLÁSOKNAK 

Iskolánk hetedikes és nyolcadikos tanulói november 15-én bűnmegelőzési előadáson 

vettek részt. 

Az előadást a Kisbéri Rendőrkapitányság Ifjúságvédelmi Osztályáról jött 

rendőrnők (Koznic Renáta és Bátki Zsuzsa) tartották, akiket elkísért Kucin 

Barnabás c. r. ftzls, iskolánk rendőre is, hogy a gyerekek jobban megismerjék. 

Az előadásnak három témája is volt. Egyikben a drogfogyasztás veszélyeire 

hívták fel tanulóink figyelmét, a másikban az internet veszélyeiről beszéltek, 

kiemelten a facebookon elkövetett és elkövethető bűnesetekről, a harmadik részben pedig 

balesetmegelőzésről tartottak tájékoztatást.  

A diákok izgatottan várták az előadást. A kezdeti zsibongást rövid időn belül néma csend váltotta 

fel, feszülten figyeltek az előadókra, akik izgalmasan, a gyerekek nyelvén mondták el az 

ismereteket. Mondandójukat érdekes és látványos videókkal is kiegészítették, amelyek a tanulók 

figyelmét teljesen lekötötték. Az előadás témáival kapcsolatban tanulóink meglehetősen 

tájékozottak voltak, a feltett kérdésekre ügyesen válaszoltak. Remélem a mindennapokban is tartják 

magukat az itt elhangzottakhoz. 

A gyerekek élvezték az előadást, utána többen is érdeklődtek, hogy eljönnek-e még a rendőrök, 

mert más témákról is szívesen tájékozódnának. 

A Kisbéri Rendőrkapitányság előadóinak ezúton is szeretném megköszönni a tartalmas és igényes 

előadásukat és reméljük, hogy máskor is találkozunk még velük. 

Seres Andrea 
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NOVEMBERI HAGYOMÁNYŐRZÉS IDEGEN NYELVEN 

November utolsó hetét az előző tanévhez hasonlóan ismét a hagyományőrzésnek szenteltük. 

Iskolánk közel 50 tanulója időt és fáradtságot nem kímélve készült fel az általuk tanult idegen 

nyelven. Programunk célja az angol és németajkú országok novemberi ünnepeinek megismertetése 

mellet a magyar hagyományok ápolása volt.  

Hatodik és hetedik osztályos diákjaink az amerikai hálaadás és az angol fegyverszünet napja 

témaköröket dolgozták fel angol nyelven. Műsoruk egy rendkívüli angolóra paródiájával kezdődött, 

ahol diákjaink rövid történelmi kitekintés után szót ejtettek néhány, az ünnephez kapcsolódó 

érdekességről. Lánykáink a technika órákon szerezett sütés-főzés ismereteiket kamatoztatva, az 

előző hetekben elkészített angol finomságokat mutatták be prezentáció formájában. Őket a 

hetedikesek követték, akik egy virtuális angol óra keretében Londonba látogattak. Nekik 

köszönhetően mi is bekukucskálhattunk, hogy mi is történik azon a híres emeletes piros buszon. 

Előadásukból megismerhettük London leghíresebb nevezetességeit, a „pipacsnap” történetét és fény 

derült arra is, miért övezi az a sok pipacs a londoni Towert. Az ügyesebbek, ha figyeltek, a blokk 

zárásaként elsajátíthatták a papírpipacsok hajtogatásának technikáját is. 

Ezután fiatalabb tanulóink ragadták magukhoz a szót, s tették ezt német nyelven. Rövid kis 

színdarabjukból megismerhettük Szent Márton életét, hogyan vált katonából püspökké és fény 

derült arra is, hogy miért is eszünk Márton napon libát. Műsoruk zárásaként egy ismert német 

gyermekdal csendült fel, melyet a német gyerekek énekelnek minden évben november 11 – én a 

Márton- napi felvonulás alkalmából. Majd 5. osztályosaink előadásában egy német verset 

hallgathattunk meg.  

 

Ha Márton nap, akkor a lámpások sem maradhattak el. Legifjabb diákjaink rangidős társaik 

kíséretében lámpással a kezükben libáról szóló dalokat énekelve látogatták meg a Micimackó 

Óvoda apraja- nagyját. A tavalyi évhez hasonlóan az iskola diákönkormányzata lélegzetelállító 

finomsággal kedveskedett iskolánk minden egyes tagjának. Az ízletes hagymás- zsíros kenyér után 

valóban mindenki jó szájízzel távozhatott   

Helbert Anita 

„LEGYEN A ZENE MINDENKIÉ!” 

Kodály Zoltán (1882-1967) Kossuth- díjas zeneszerzőnk, kiváló zenepedagógus, karmester, 

zenetudós, népzenekutató, nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, majd elnöke. Az általa 

megteremtett Kodály-módszert az UNESCO 2016-ban a szellemi kulturális örökség részévé 

nyilvánította.  
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Születésének 135. és halálának 50. évfordulója alkalmából Kodály Zoltán emléknapot tartottunk 

iskolánkban. A neves zeneszerző életútjának jelentős állomásait, kiemelkedő alkotásait 

elevenítettük fel. Gyermekkórusunk előadásában Kodály gyűjtötte 

népdalokból összeállított népdalcsokor csendült fel, majd a mesterről készült 

archív fotókból álló kiállítás megnyitójára került sor, melyet Greinerné 

tanárnő készített.  

A nap fénypontja a magyar népdalkincsünk egy-egy gyöngyszemének 

megszólaltatása volt. Több mint ötven gyermek vállalkozott arra, hogy 

tetszésük szerint kiválasztott népdalokból egyénileg vagy ketten, hárman 

összeállva, társaik előtt énekeljenek. Szereplésüket megérdemelt taps 

fogadta.  

Mindannyian fontosnak tartjuk, hogy tovább ápoljuk és örökítsük 

hagyományainkat, szeretetünket a népi kultúránk iránt. Reméljük, hogy ezzel a szép alkalommal mi 

is hozzájárultunk ahhoz, hogy Kodály szavai örökérvényűek maradjanak, mely szerint: „Legyen a 

zene mindenkié!” 

Mészárosné Fehér Gabriella 

MIKULÁS-KUPA ÉS ADVENTI JÁTSZÓHÁZ 

Mindkét iskolai eseményre december 1-jén, pénteken került sor iskolánkban. 

A Mikulás-kupa helyszínéül az iskola sportcsarnoka szolgált. A tanulók alsós és felsős 

kategóriákban, forgószínpad-szerűen, állomásjelleggel vettek részt az ügyességi versenyeken. 

A következő állomáshelyek voltak: 

- büntetődobás kosárlabdával 

- helyből támadás 

- szlalomfutás - időre 

- büntetőrúgás – célba rúgás 

- célba dobás kislabdával 

- célr aütés – floorball ütővel 

- tájfutás 

A felsősök 8 órától 10 óráig tíz 10 fős csapat részvételével hajtották végre a feladatokat. Az 

eredményhirdetésnél a szomszédos osztályok teljesítményét hasonlítottuk egymáshoz. /5.-6. osztály 

fiú-lány csapat, 7.-8. o. fiú-lány csapat/ 

Ennek során a következő győzelmek születtek a felső tagozaton:  

1. hely 5. o. lánycsapata 

1. hely 6. o. fiúcsapata 

1. hely 8. o. lánycsapata 

1. hely 8. o. fiúcsapata 

Az alsó tagozat ugyanezeket a feladatokat teljesítette kivéve a tájfutást, mert azt az első 

osztályosok kihagyták. Alsós tanulóink 10-12 óráig vették birtokba a tornatermet, és itt a következő 

eredmények születtek: 

1-2. o. fiú-lánycsapat  

1. hely: 1-2. o. lányok 

1. hely: holtverseny 1.-2. o. fiúk 

3.-4. o. fiú-lánycsapat 

1. hely: 4. o. lányok 
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1. hely: 4. o. fiúk 

Közben Vásárhelyi Tas vezetésével egyéni tájfutásban is részt vehettek a jelentkezők. Itt a 

következő gyermekek jutottak éremhez:  

Tájfutás egyéni verseny  

Alsó tagozat: Lányok Fiúk 

 1. Vida Johanna  1. Nyári Márk 

 2. Haklits Hanga  2. Bata Bálint 

 3. Fajkusz Vanessza  3. Marincsák Márk 

Felső tagozat  Lányok Fiúk 

 1. Pásztor Nikolett  1. Gábor Balázs 

 2. Borbély Laura  2. Polgár Bence 

 3. Kovács Anna  3. Bata Barnabás 

Az Adventi játszóház helyszíneként az iskola tantermei szolgáltak. 

Minden helyszínen az ünnep hangulatához illő tevékenységi formák jutottak főszerephez. Összesen 

hat helyszínen, csoportosan, illetve osztályonként vehettek részt a gyermekek, hogy az ünnepi 

várakozás élményét kis alkotásokba önthessék.  

A helyszínek a következők voltak:  

1. Irodalmi totó kitöltése: Itt karácsonyi népszokásokkal kapcsolatos ismereteiket 

kamatoztathatták, ismert karácsonyi témájú verseket egészíthettek ki hiányos szövegben, 

valamint szójátékok és betűrejtvények voltak elsősorban kicsiknek. 

2. Mandalafestés: Ünnepi CD-hallgatása közben 

karácsonyi témájú rajzok színezése, tetszés 

szerint választott mintákból, melyekkel a 

termeiket díszíthették ezt követően, vagy 

hazavihették. 

3. Mézeskalács, gofri és palacsinta sütése a 

tankonyhán. Az ügyesebb és vállalkozó szellemű 

felsős gyermekek maguk készítették elő a 

hozzávaló tészta alapanyagokat és maguk is 

sütötték meg tanári irányítás és felügyelet 

mellett. Természetesen a végeredmény is őket, 

magukat, és társaikat illette. Mondani sem kell, nagy sikert arattak. 

4. Papírhajtogatás: Elsősorban felsősöknek való, nem könnyű feladat volt: fenyőfa 

hajtogatása, amelyre sokan jelentkeztek. Nem kevesebb sikerrel, mint a tankonyhán való 

részvételnél. 

5. Kavicsfestés: A rajzteremben ez a tevékenység is sokakat vonzott, hiszen a sajátkészítésű, 

karácsonyi mintás kavicsok előállítása biztosan egyedi ajándékokként fog gazdára lelni a 

karácsonyfák alatt. 

6. Az utolsó helyszínen, egyik tanteremben szintén az ünnephez illő angyalka, hóember és 

fenyőfa ablakdísz készítése volt, elsősorban alsósok részére. Ugyanitt készíthettek 

ujjbábokat is, melyeket ők maguk vághattak ki és színezhettek saját ízlésük szerint.  

Dr. Árvainé Riklik Erzsébet 

ISKOLÁNK DECEMBERI PROGRAMJAI AZ ALSÓ TAGOZATOS GYERMEKEKNEK 

1. Interaktív színház 

December 4-én délután 1300 órakor iskolánk tornatermében a kisdiákok egy interaktív előadás 

részesei lehettek egy órára. A Pindur Pandúr című mesében Télapó és két krampusza elmesélte a 
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gyerekeknek, milyen nehézségekbe ütköztek, míg ideértek hozzájuk, sőt segítséget és kértek 

gyerekektől, hogy az elveszett ajándékok visszakerüljenek a Mikulás zsákjába. A tanulók 

természetesen szívesen kiálltak a színpadra és segítségüknek köszönhetően a végén minden 

meglepetés előkerült. 

A gyerekeknek nagyon tetszett a mese. Örültek, hogy ők is szerepelhettek, segíthettek. Igazán 

színes, gyönyörű díszletekkel berendezett előadásban lehetett részünk. 

2. December 6. Mikulás napja-Mikulás napi kirándulás 

Ezen a napon iskolánkban már hagyomány, hogy a felsős tanulók, beöltöznek Mikulásnak, 

krampusznak és megajándékozzák a kicsiket illetve virgácsot is osztanak, ha valaki azt érdemli meg 

a csomag mellé.  

Az alsósok pedig a technika órákon készített ajándékkal és szaloncukorral kedveskednek a 

nagyoknak.  

Ezután buszra ültünk és Mikulás-nap alkalmából, Győrbe vittük a gyerekeket az Ugriparkba, mely 

nagy öröm volt számukra. Itt mindenki megtalálta a számára legmegfelelőbb játékot, bicikliztek, 

ugráltak, csúszdáztak. 

 

Délután 1400 órára a Vaskakas Bábszínházban találkozhattak tanulóink a Mikulással. 

Megnézhették a Télapó házát, ahol minden berendezési tárgy piros volt. A színház emeletén 

karácsonyi szalvéta és képeslap kiállítás várta csoportunkat. 

Fáradtan, de egy tartalmas nap után, élményekkel gazdagodva értünk vissza iskolánkba. 

Baloghné Paréj Ildikó 

ADVENTI KIRÁNDULÁS BUDAPESTEN 

December 5-én Budapestre kirándultunk, iskolánk 5- 6. osztályos tanulói és osztályfőnökeik. Korán 

reggel indultunk, hogy időben elérjük a komáromi állomásról induló vonatot. Nagy élmény volt ez a 

gyerekeknek, hiszen sokuk először ült vonaton.  

Az utazás jó hangulatban telt. Útközben előkerültek az otthonról hozott kis elemózsiák, s a 

gyerekek jóízűen falatoztak Budapestig. 10 órára érkeztünk meg a Déli pályaudvarra, ahol már várt 

minket a külön busz, amivel aztán egész nap a városban közlekedtünk.  

Az idegenvezetőnk egy fiatal, kedves lány volt, aki elbűvölte a gyereket. Sok érdekes történetet 

mesélt a városról, amiket ők nagy figyelemmel hallgattak. Első utunk a Budai Várba vezetett. 

Sétáltunk a várnegyedben, és megcsodáltuk a kilátást a Halászbástyáról. Innen a Parlamentbe 

mentünk, ahol már vártak minket. Megnéztük az épületet, és szerencsénkre, éppen egy őrségváltást 

is láthattunk. Ezután rövid, buszos városnézéssel ismerkedtünk Buda és Pest gyönyörű épületeivel.  
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Délután ellátogattunk a Lurdy Házba, ahol egy jót moziztunk a gyerekekkel. Nagy meglepetésben 

volt részük, amikor a filmvetítés végén minden gyerek mikuláscsomagot kapott. Már esteledett, 

amikor újra a városközpontba értünk. Megcsodálhattuk Pestet karácsonyi pompájában, mire a 

Vörösmarty térre értünk.  

 

Az adventi vásár hatalmas élmény volt. A fényjáték, a vásári forgatag, a mézeskalács illata 

mindenkit magával ragadott. Rövid vásárlás után indultunk haza. A vonat ablakából még 

gyönyörködhettünk a város fényeiben, s fáradtan, de élményekkel tele indultunk haza.   

Deák Annamária 

HÍREK A KUCKÓ ÓVODÁBÓL 

Az előző szám megjelenése óta „csak” pár dolog történt kis falunk óvodájában, viszont ezek, 

nagyon jelentősek. Kész lett a szép, új kerítésünk, és a világítás is megújult az épület régebbi 

részében, köszönet ezekért az önkormányzatnak és a képviselőtestületnek. 

Részt vettünk a Szépkorúak napján nagycsoportos gyermekeinkkel. A szüreti jelenet, amit 

előadtunk, mosolyt csalt az összes megjelent vendég arcára. Vidámságot csempésztünk a talán 

többek számára unalmas, megszokott hétköznapokba, mi pedig megmutathattuk, milyen ügyes, 

iskolába készülő gyermekei vannak óvodánknak. Köszönjük a szülőknek, hogy idejükből áldozva, 

visszahozták gyermekeiket a műsorra, hiszen minden gyermeknek fontos szerepe volt. 

Járt nálunk az Ákom-bákom Bábszínház, s mint már többször, most is nagyon színvonalas műsorral 

szórakoztatta a kicsiket, „Mikulás a tyúkudvarban” című mulatságos történetével. December 6-án 

megérkezett hozzánk a Mikulás, természetesen Krampusz segédjével együtt, hiszen a sok ajándékot 

egyedül nem győzte volna kiosztani az óvoda lakóinak. Itt nálunk, nagyon jóságos Mikulás járt, 

minden gyermeket megdicsért, de persze, akit kellett, azt el is marasztalta, határozottan egyben 

szelíden. 

Még alig köszöntünk el a Mikulástól, máris a kis Jézus születését készülünk ünnepelni, és gőzerővel 

készülünk a Karácsonyra. Várjuk, hogy a Jézuska és angyalai meghozzák a karácsonyfát és alá a 

hőn áhított ajándékokat. Mi az ajándékunkat már elhelyeztük a gyönyörűen feldíszített és 

kivilágított téren, köszöntve ezzel a jászolban fekvő kis Jézust. 2017. 12.15-én a Közösségi Házban 

15 órakor pedig lezártuk a 2017-es évet egy rövid műsorral és gitárkíséretes közös énekléssel. 

AZ ÓVODA DOLGOZÓI ÉS GYERMEKEI NEVÉBEN, ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS 

SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK! 

Novák Viola óvodavezető 
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