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“A szeretet az, ami karácsonykor a 

szobában van. Ha egy pillanatra 

abbahagyod az ajándékok 

kicsomagolását, akkor lehet meghallani.” 
Egy 7 éves kisgyermek 

ÁSZÁRI HÍREK  
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ÁSZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

NEVÉBEN ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET  

ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT 

KÍVÁNUNK! 
Pekár Zsolt polgármester dr. Istvándi  Csilla  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohárnok Jenő 
Karácsonyfa alatt 

Eljött a nap, mit várva-vártunk,  
Az égen csillagfény ragyog,  
Jézuska fáját ím' elhozták  
A halkan szálló angyalok. 

Köszönjük neked, édes Jézus,  
Hogy szíved minket így szeret,  
S az angyalok dalával együtt  
Dicsőítjük ma szent neved! 

S ha elmúlik majd a karácsony,  
Te akkor is maradj velünk,  

Míg élünk, ezt a kis családot  
Szeresd, ó édes Istenünk! 
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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-tól éjféli mise 

 December 25. – karácsony napján 11:15-től ünnepi szentmise 

 December 27. – Szent Család Vasárnapján 11:30-tól szentmise 

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

Aki esetleg más időpontban, más településen szeretne szentmisén részt venni, az a környező 

települések római katolikus templomainak ünnepi miserendjét megtalálja templomunk 

hirdetőtábláján és a kisbéri plébánia weboldalán: www.kisberiplebania.hu a Hirdetések menü alatt. 

Legyen ez a karácsony mindannyiunk hitbeli újjászületése. Ahogy Szent Pál apostol is mondja: 

„Vessük le a régi embert és öltsük fel az újat”. Megtérésünk szent ideje ez. Tekintsünk a 

templomunk jászlában fekvő kisdedre, aki karját felénk tárva Isten szeretetével öleli át és áldja meg 

mindazokat, akik vele együtt ünnepelnek.  

Ezekkel a gondolatokkal hívom Önt és kedves Családját az ünnepi szentmisékre, hogy a 

misztériumba bekapcsolódva lélekben megtapasztaljuk: Velünk az Isten! 

Áldott, békés karácsonyt! 

Bajkai Csaba esperes-plébános 

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND 

 December 24-én, szenteste 15:00 óra 

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

 December 31-én, óév este 16:00 óra 

Áldott, boldog ünnepeket! 

Vancsai József ev. lelkész 

KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEI ÁSZÁRON 

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

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

 December 25-én, pénteken, karácsony 1. napján du.16:00 órakor Csöngedi Nikolett 3. éves 

teológa hirdeti az igét. 

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

 December 27-én, vasárnap 10:00-kor van istentisztelet 

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

 2016. január 1-én, pénteken újévi istent. 10:00-kor 

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁN AZ ÁSZÁRI REFORMÁTUS PRESBITÉRIUM 

Vajsné Fazekas Ibolya ref. lelkész 

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

adok nektek.” Máté 11,28 

http://www.kisberiplebania.hu/
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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 2015. november 10-i rendes ülésén megvitatta és elfogadta dr. Boldov 

Vladimir fogszakorvos beszámolóját fogászati alapellátás helyzetéről, majd az önkormányzat által 

működtetett étkeztetés alapszolgáltatás szakmai programját módosította. A Jászai Mari Emlékház 

látogatófogadó részének kialakítása céljából 2 db tetővel ellátott fa kerti bútort és 2 db fából készült 

szeméttároló vásárlását határoztuk el, a költségvetés múzeumi kiállítási tevékenység előirányzata 

terhére. (megj.: Az itt előirányzott összeg csak a Jászai Házra költhető.) Már a 2016-os 

költségvetési évre készülve a 4. napirendben a Képviselők a következő évi – a kötelező és közösen 

vállalt feladatainkon kívüli – ötleteiket vitatták meg. Elfogadtuk a következő évi belső ellenőrzési 

tervet, majd dr. Istvándi Csilla jegyzőasszony tájékoztatta a Képviselő-testületet a gyermekjóléti és 

családsegítési ellátások megoldásában 2016. évtől életbe lépő változásokról. Zárt ülésen a helyi 

földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott két darab kifogást bíráltuk el. 

A 2015. december 3-i rendkívüli ülésen a Képviselő-testület döntött arról, hogy a kárpátaljai 

magyar családok megsegítésére 50 ezer forint adományt utal a Komárom-Esztergom Megyei 

Önkormányzatnak erre a célra létrehozott adakozási gyűjtőszámlájára, illetve a Kisbéri 

Mentőállomást 60 ezer forinttal támogatja. (Megj.: december 22-én visszaköltöznek Kisbérre.) A 

Perczel Mór és Vörösmarty utcák átmenő forgalmának korlátozása végett, Kisbér várossal közösen 

forgalomkorlátozó táblák kihelyezéséről döntöttünk. Mind Ászár, mind Kisbér irányából ezen utcák 

bejáratához a „Mindkét irányból behajtani tilos! Kivéve célforgalom.” KRESZ táblák kerülnek 

kihelyezésre. Meghallgattuk Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester asszony „II. Adventi 

Kórustalálkozó” előkészületeiről adott tájékoztatóját. Zárt ülésen a Bursa Hungarica beérkező 

pályázatait bíráltuk el.  

A 2015. december 10-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  

Sok szeretettel köszöntjük községünk újszülötteit: 

Fácán Attila és Lukácsi Mirandola kisfia Vince  

Zséfár József és Horváth Katalin kisfia József 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 

Pintér László (30) 

Nagy Jánosné sz. Müller Edit (62) 

Nagy Tiborné sz. Cigány Judit (54) 

Kiss Tibor (76) 

dr. Istvándi Csilla jegyző 

KÖSZÖNET 

Tisztelt Ászári Polgárok! 

Szeretném az Ászári Hírek újság lapjait felhasználni köszönetünk kinyilvánítására. Év vége mindig 

a számvetés ideje is.  

Egy esztendővel ezelőtt, amikor az önkormányzat képviselő-testülete alpolgármesternek választott, 

polgármester úr azzal a feladattal bízott meg - többek között, - hogy legyek koordinálója az 

önkormányzat által szervezett, település szinten zajló rendezvényeknek, eseményeknek.  

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015 évi rendezvénytervében világos és határozott célokat 

fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy települési rendezvényeink harmonikus kapcsolatban 
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álljanak belső értékeinkkel, nemzeti hagyományainkkal és ünnepeinkkel, és a közösség céljait 

szolgálják. 

A feladat vállalásakor tudtuk, hogy szükség lesz hitre, akaratra, tudásra. De még inkább tudtuk, 

hogy szükség lesz olyan emberek támogatására, akik segíthetnek nekünk közös céljaink elérésében. 

Itt szeretnék önkormányzatunk nevében köszönetet kinyilvánítani minden olyan ászári és 

nem ászári barátunknak, ismerősünknek, mindenkinek, akik segítségünkre voltak céljaink 

megvalósításában: kétkezi munkájukkal, adományaikkal, felajánlásaikkal támogatták 

települési rendezvényeinket.  

Külön köszönet illeti a helyi civil szervezetek, egyesületek és közösségek tagjait. Ők nem csak 

a saját civil mozgalmi munkájukban vettek részt, hanem számos alkalommal vállaltak olyan 

feladatokat, amelyek egybeestek önkormányzatunk kitűzött céljaival is. 

Nagy öröm, így a számvetés idején látni és megtapasztalni azt, hogy sokan tudták és érezték, hogy 

értékeket csak szeretettel, együttes akarattal és közös tettekkel tudunk teremteni.  

De arról a fontos dologról se feledkezzünk meg, 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! 

Adjon Isten mindannyijuknak ehhez egészséget, hitet, reményt és szeretetet! 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester 

SZÉPKORÚAK NAPJA 

A hagyományosan megrendezésre kerülő szépkorúak estélyét, ebben az évben egy kicsit rendhagyó 

módon szerveztük, így november 14-én a déli órákban köszöntöttük településünk hatvan év feletti 

lakosait. Mint minden esztendőben, idén is hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és 

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

megérdemelt nyugdíjas éveiket. 

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

az ovisok bűvölték el táncukkal. Illés Gabriella és Krasznai Tamás zenés előadása igazi jó 

hangulatot teremtett. 

Köszöntöttük településünk jelenlévő legidősebb Urait és Hölgyeit, ezzel is megbecsülésünket 

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

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

segítsen gondjaiban. Tóth Árpád gondolataival kívánunk jó egészséget, további sok erőt. 

Múlt és jövő közt kik középen álltok, 

S kiket ez ünnep, mint ezüst halom, 

Emel magasra, honnan messzi láttok, 

Boldog látványt kíván néktek dalom, 

Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok 

Még szebb jövő, még dúsabb jutalom, 

S ezek között, bár szerény fény gyanánt ég, 

Szeretetünk is hadd legyen ajándék. 

Zséfár Csilla művelődésszervező 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ 

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS AZ ÜNNEPEK ALATT 
December 25-én, pénteken a szokott rendben lesz szemétszállítás. 

Január 2-án, kivételesen szombaton viszik el a szemetet. 

 (Január 1-én nem jön a kukásautó!!!) Pekár Zsolt polgármester 
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MIÉRT VÁROM A KARÁCSONYT? 

Az iskola és óvoda pedagógusait arra kértem, hogy egy-két mondatos válasz erejéig kérdezzék meg 

a gyerekeket, hogy „Miért várják a karácsonyt? Mit jelent nekik a karácsony? Miért szeretik a 

karácsonyt?” Nagyon sok választ kaptunk, amelyeket minimális formai javítástól eltekintve 

válogatás nélkül közlünk. Érdemes végigolvasni, mert a mi gyermekeink, unokáink írták ezeket a 

gondolatokat, ezért próbáljuk úgy böngészni a sorokat, hogy rátaláljunk a nekünk „címzettekre”. 

Nevekkel ellátva kaptam meg ezeket az írásokat, de némelyik annyira személyes, őszinte, hogy úgy 

döntöttem, hogy anonim módon adom közre. Elgondolkodtató, hogy településünk legkisebb 

lakóinak mennyire fontos a szeretet, a család! Fogadjuk meg gyermekeink tanácsait, és adjunk 

nekik többet magunkból, szeretettünkből! Ne csak karácsonykor! 

Remélem csemetéink szívből jövő sorai hozzájárulnak a karácsonyi lélekfelöltöztetésükhöz, 

készülődésükhöz. Fogadják olyan szeretettel, mit amilyennel ők írták! 

Pekár Zsolt polgármester 

NÉHÁNY GONDOLAT AZ ÓVODÁS GYERMEKEK SZÁJÁBÓL 

„Mert már megrendeltem, amit szeretnék. Mert a karácsony után lesz a szülinapom.” 

„Csak akkor várom a karácsonyt, hogyha Anya is. Kérünk a Jézuskától egy ecsetet és lefestjük a 

házunkat.” 

„ Még nem láttuk, hogy esett a hó. Azért várom, hogy akkor esik a hó, és még otthon nem láttam.” 

„Mert szépen fel van díszítve a karácsonyfa, meg szép nagy, és még nem tudom. Szeretem az 

ajándékos játékokat.” 

„Hogy a Jézuska hozza a karácsonyfát!” 

„Mert együtt van a család.” 

„A családdal együtt tölthetjük az időt!” 

„Együtt van a család, Apa otthon van szabadságon, és én is!” 

„Van hó, szeretem, ha ropog a hó a lábunk alatt.” 

„Mert szépek a gömbök, meg a csillagszóró, és a kis csengő is szépen szól.” 

„Azért jön a szép karácsony, 

hogy bút, senki ne lásson. 

A Földünkön csodát tegyen, 

és mindenki boldog legyen.” 

Ezzel a néhány, gyerekektől származó gondolattal, és egy kedves, karácsonyi köszöntővel szeretnék 

a falu minden lakójának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánni az Ászári Kuckó 

Óvoda gyermekei és munkatársai nevében:  

Novák Viola óvodavezető  

AZ ÁSZÁRI  JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAINAK GONDOLATAI  

4. osztály 

„Nekem a karácsony békét és szeretetet jelent. Ilyenkor kell kibékülni és megszeretni valakit. Az 

ajándékozás a gyerekek számára egy fontos dolog a karácsonyban. Egy másik fontos dolog a 

karácsonyfa. Szépsége, csillogása nemcsak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is ámulatba ejti. 

Nálunk jellegzetes karácsonyi ételek szoktak lenni például bejgli. Szeretjük az ilyen ételeket. 

Szoktunk készíteni adventi koszorút is, mikor már a negyedik gyertyát is meggyújtottuk végre itt a 
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karácsony ünnepe. Szerintem ezek a karácsony jellegzetességei. Én nagyon várom és szeretem a 

karácsonyt! Boldog karácsonyt!” 

„Én azt várom a karácsonytól, hogy együtt legyen a család, hogy feldíszíthessem karácsonyfát. 

Legyen szeretet az egész világon. Szeretném, ha sok hó esne, és sokat játszhatnék benne. Boldog 

legyen mindenhol a karácsony, Jézus születésnapja. Szeretném, ha mindenki kapna ajándékot. 

Kellemes ünnepeket!” 

„A karácsony egy csodálatos Ünnep, és mindenki csak azt várja tőle, hogy felejthetetlen napokat 

töltsön együtt a családdal. 

Karácsonykor csak azt akarom, hogy a napjai nyugalmasan teljenek el. Az Ünnep csodája sose 

múljon el, és minden nap olyan legyen majd utána, mint a karácsony. 

A karácsony nekem nagyon szép ünnep, de remélem, hogy másoknak is az.” 

„Én csak azt várom a karácsonytól, hogy együtt legyen a család, és karácsonykor este esne a hó. 

Elmennénk sétálni csak mi hárman, nem zavarna senki és semmi. Csak ezt várom a karácsonytól.” 

„Én a karácsonytól szeretetet, békességet és jókedvben gazdag ünnepeket szeretnék. A karácsony 

azért szép és meghitt ünnep, mert együtt készülődhetünk az egész családdal sütésben, főzésben 

egyaránt. De a legszebb része, mikor megajándékozhatjuk szeretteinket. Én szeretem 

megajándékozni a szeretteimet, mert nagyon jó érzés látni, hogy örülnek az ajándékaimnak. 

Szerintem az egész évben az egyik legszebb ünnep, a szeretet ünnepe.” 

5. osztály 

„Én már Novemberben karácsony lázban égek. Számolom, hogy hány karácsonyi reklámot láttam. 

A karácsonyi hangulat és a karácsonyi sütögetés ilyenkor nekem élményeket jelent. Mikor már a 

kalendáriumban a 24. csokit nyitom ki, el sem hiszem, hogy itt a karácsony. Szeretem, hogy a család 

ilyenkor együtt van. Nekem a karácsony az év legemlékezetesebb pillanata.” 

„Azért szeretem a karácsonyt, mert együtt vagyunk a családdal és megbeszélhetjük a 

problémáinkat. Ezen a napon mindent együtt csinálunk, és nem veszekszünk a tesóimmal. A 

karácsony lényegében nem csak az ajándékokról szól, hanem arról, hogy együtt vagyunk. Ezt várom 

a karácsonytól!” 

„A karácsony napja a kedvenc napom az évben, hisz ilyenkor együtt van a család. Meglátogatunk 

mindenkit a családból, és ők is minket. Ilyenkor nagyon jól szórakozunk, beszélgetünk, focizunk, 

bújócskázunk. Ezen a napon sok ajándékot találok a karácsonyfa alatt. Miután kibontottuk az 

ajándékokat, meglepetéseket, elmegyünk ebédelni. Nagyon finom szokott lenni! Ez az ünnep, amikor 

meglátogatjuk az összes rokonunkat és pár órát velük töltünk.” 

„Nekem azért a karácsony a kedvenc ünnepem, mert ilyenkor együtt van a család. Imádom, amikor 

nagy izgatottan kinyílnak az ajándékok és mindenki vidám. Mikor mindenki elfelejti a rossz 

dolgokat és megbocsátunk egymásnak. Karácsonytól annyit várok csupán, hogy legyen együtt a 

család!” 

„Én imádom a karácsonyt. Nem szoktam annyi ajándékot kapni, de nagyon örülök nekik. Mindig 

mondogatják anyáék, hogy a karácsony nem az ajándékokról szól, hanem arról hogy együtt van a 

család. Ebben az évben csak egy dolgot várok a karácsonytól azt, hogy fehér karácsony legyen. Én 

csak ennyit kérek a karácsonytól.” 

6. osztály 

„A karácsony számomra a szeretetet és a békességet jelenti. Engem nem is az ajándék érdekel, 

hanem a szeretet, ami ilyenkor körülvesz. És ilyenkor gyönyörű az egész falu, mert mindenhol égnek 

az égősorok! Én nagyon szeretném, ha minden nap karácsony lenne, mert akkor nem lenne 

veszekedés csak szeretet.” 

„Remélem, mint régen, újból összeül a család karácsonykor és jókat beszélgetünk. A családtagok 

kibékülnek egymással karácsonyra, ha összevesztek. Legjobban az ajándékozást várom!” 
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„Hát én szeretnék kérni egy tabletet, és minyonos takarót és egy plüsst, párnám már van belőle. 

Szeretem a karácsonyt, főleg, ha együtt a család és fehér karácsonyunk van. Együtt díszítjük a házat 

és a fát, sütünk bejglit, mézeskalácsot.” 

„Én azt várom a karácsonytól, hogy együtt legyen az egész család, de azért az ajándékozást is 

nagyon várom. A karácsony a kedvenc ünnepem, mert együtt ünnepelünk.” 

„Legyen szeretet, boldogság, legyen sok-sok hó. Szép ajándékokat várok és a családomnak is. 

Boldogságos új évet és szép karácsonyt várok a karácsonytól.” 

„Én a szeretetet, a békét várom a karácsonytól. Ajándékba csak egy Arena úszószemüveget kérek. 

És, hogy a következő év is jó legyen.” 

„Hogy mit jelent valójában a karácsony? Egy gyönyörű szép estét, melyet családunkkal tölthetünk 

épségben, egészségben és békességben. Egy bámulatos és örömteljes éjszakát temérdek 

boldogsággal. Ezt jelenti valóságban a karácsony.” 

„A karácsony számomra azt jelenti, hogy együtt van a család. Jézus születését ünnepeljük 

karácsonykor. Általában ilyenkor az emberek számos ajándékkal látják el egymást, melyeket a 

karácsonyfa alatt bontogatunk ki.” 

„A karácsony számomra olyan ünnep, amikor a család együtt van, és ilyenkor megajándékozzák 

egymást, de vannak olyan gyerekek, akik sajnos ilyen élményben nem részesülnek, mert vagy 

szegények, vagy nincsen apukájuk vagy anyukájuk.” 

„A karácsonytól túl sok mindent nem várok. Szeretném, ha a család szenteste együtt lenne, és 

mindenki boldog lenne. Sok dolgot kértem karácsonyra és remélem meg is kapom őket.” 

7. osztály 

„Karácsonykor az emberek Jézus születését ünneplik. Ilyenkor ajándékot veszünk egymásnak, a 

másik iránti szeretet kifejezésére. Általában a családok dec. 24.- dec. 25. este összeülnek, beszélnek, 

isznak, és egymás mosolyával boldogítják a másikat. A világ minden táján szinte mindenhol 

ünneplik ezt a varázslatos, szeretettel teli napokat. Nekem a karácsony a kedvenc ünnepem.” 

„Azt várom a karácsonytól, hogy együtt legyen a család, boldog karácsonyuk legyen. Én még azt 

várom, hogy mindenki boldog és egészséges legyen.” 

„Én a karácsonytól azt várom, hogy a szeretteimet láthassam. Meghitt ünnepi körben vacsorázunk, 

majd mindenki oda adja egymásnak az ajándékot, mókás társasjátékok közepette beszéljük meg a 

családi dolgokat, eseményeket, amik történtek velünk. Én már nagyon várom a karácsonyt!” 

„A karácsony a szeretet ünnepe. Karácsonyeste minden család szeretetben és békességben ünnepli 

a karácsonyt. Én is szeretetben szeretnék ünnepelni.” 

„A karácsonynak saját hangulata van. A gyertyafény, a karácsonyfa, a fenyőfa illata, a karácsonyi 

vacsora, hogy együtt van a család, a szeretet. És természetesen az ajándékok, de ez mellékes. Ezt 

várom én a szeretet ünnepétől.” 

„Legyen együtt a család. Finom ebédet csináljon anya. Ajándékozzuk meg egymást. Legyen 

békesség. Legyen örömteli szenteste. Legyen szeretet.” 

„Hogy együtt legyen a család! Hogy legyen békesség! Hogy legyen nyugalom! Legyen szeretet! 

Legyen ajándék!” 

„Legyen sok hó, legyenek feldíszítve az utcák, a házakon sok fényes dísz. A családok együtt 

ünnepeljék a karácsonyt és ajándékozzák meg egymást. A karácsony legyen mindig boldog és 

szeretet teljes ünnep.” 

„Én azt várom, amikor készülünk a karácsonyra: feldíszítsük a házat, felállítjuk és feldíszítjük a fát, 

süteményeket és mézeskalácsot sütünk. Karácsonyi vásárokra megyünk. Remélem, hogy idén esni 

fog a hó!” 

„Azt várom, hogy legyen sok hó, hogy tudjunk hógolyózni, meg hó várat építeni.” 
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„A karácsony mindenkinek szól! S hányszor ismételjük el, hogy nem az ajándék a lényeg! És aki ezt 

nem érti, nézzen meg egy idősebb embert, kinek családja nincsen, mert elveszítette. Hányszor 

vágyott arra az időre vissza, mikor édesapjával és édesanyjával a kanapén ülve csodálták a 

karácsonyfát, vagy mikor odakint a hóban hóemberépítés közben lejátszottak egy hó csatát. 

Fogalmunk sincsen, milyen lehet a családi vacsora idejében az asztalnál ülve sírni s visszavágyni a 

múltba. Hogy milyen jók is voltak azok az idők. És még a mai gyerekek siránkozva arról 

panaszkodnak, mert annak a gyereknek ilyen meg olyan iPhone-ja van. Az ilyen gyerek nem gondol 

bele abba, hogy ezzel a szülőket mennyire megbántja. Akik éjjel-nappal dolgoznak azért, hogy 

annak a gyereknek jobb legyen. És neki ez nem elég! De majd ha elveszít mindenkit, kire az életben 

támaszkodhat, akkor jön rá, hogy mit is jelent a Karácsony!” 

„Egyesek szerint a karácsony az ajándékozásról szól. Szerintem nem az a fontos, hogy ki milyen 

/mennyi ajándékot kap, hanem az, hogy együtt legyen a család, és tudjunk egymással szeretetben, 

békességben ünnepelni. A karácsony a legszebb ünnep a világon!” 

„Én a karácsonytól szeretetet, békességet várok. A karácsonyban azt szeretem, hogy együtt ünnepli 

a család ezt a meghitt ünnepet. A karácsonyban nem az ajándék számít, hanem, hogy együtt legyen 

a család!” 

„Én azt várom a karácsonytól, hogy sok hó legyen. Hogy tudjak hóembert és hó várat építeni, meg 

hógolyózni.” 

„Hogy együtt van a család. az, hogy örömet tudunk szerezni a családtagjainknak. Például egy 

nyaklánccal vagy bármi aprósággal.” 

„Karácsonykor együtt van a család és nem az ajándékokkal, hanem egymással törődünk. Ilyenkor a 

szülők nem dolgoznak és vannak nyugodt pillanatok. Nem számít milyen értékű az ajándék, csak a 

szeretet, a béke és a nyugalom.” 

„Szeretet, béke, nyugalom én ezt várom a karácsonytól. A ház szépen fel van díszítve, meghitt a 

hangulat, mindenki boldog, senki sem veszekszik.” 

„Én a karácsonytól azt várom, hogy legyen béke és szeretet. A karácsony azért jó, mert mindenki a 

családjával otthon van. Együtt készülődjünk az ünnepre!” 

„Együtt legyen a család. Megajándékozzuk egymást. Legyen sok hó, szép, nagy karácsonyfánk 

tudjak ajándékot adni szüleimnek, nagyszüleimnek, testvéremnek. Például: anyukámnak egy 

nyakláncot. Örömet tudunk szerezni a családnak.” 

8. osztály 

„Mit várok a karácsonytól? Szeretném, hogy ha történne egy karácsonyi csoda. Végre össze tudjam 

rakni a mézeskalács házat. Mert próbáltam, de nem sikerült még.” 

„Én a karácsonytól, azt várom, hogy a család együtt legyen, és a szokott módon ünnepeljük meg. 

Nekem a karácsony arról nem szól, hogy sok ajándékot kapunk, kapjak. Szerintem a legjobb 

ajándék az, hogy együtt legyünk szüleinkkel.” 

„Én csak azt szeretném, hogy együtt legyen az egész család. Velünk legyenek a barátok és 

mindenkinek egészséget hozzon az új év.” 

„Én a karácsonytól csak azt várom, hogy a távoli rokonaink haza jöjjenek, és végre együtt 

ünnepeljük a karácsonyt!” 

„Személy szerint a karácsonyt nem az ajándékozás ünnepének tekintem. Én a karácsonyban azt 

látom, mikor összegyűlik a család és beszélgetnek, együtt van. Én a karácsonytól a boldogságot és a 

sok havat várom.” 

„Én a karácsonytól csak egy dolgot várok, ami az, hogy a család együtt legyen és sugározzon a 

szeretetünk. Nekem nem kell csilli-villi ajándék ahhoz, hogy boldog legyek, nekem ez a tudat is elég, 

hogy a család együtt van. Ajándék nélkül is lehet boldog az ember, eme szent ünnepen. Vannak 

viszont olyan gyerekek is, akik e szeretet nem kapják meg. Tehát a karácsonyt nem úgy kell felfogni, 

hogy az ,,ajándék ünnepe”, hanem a család szeretete.” 
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„Hogy Anyáékkal együtt díszítsük fel a karácsonyfát. Hogy újra lássam a távol élő rokonaimat, és 

hogy újra díszíthessek mézeskalácsot az unokatestvéreimmel.” 

„Én úgy képzeltem el a karácsonyt, hogy a lakásban karácsonyi zene szól, körbeüljük az asztalt, 

megvacsorázunk, beszélgetünk. Kint csendesen esik a hó. Bent a fa alatt már ott vannak az 

ajándékok, szétosztjuk egymásnak, majd közösen megnézünk egy karácsonyi filmet. :)” 

„Én azért szeretem a karácsonyt, mert a család mindig együtt van. És jó sokat szoktunk beszélgetni 

a mamáékkal.” 

„Számomra a karácsony a legszebb ünnep. Mert hangulatos és az egész család együtt van. 

Megajándékozzuk egymásnak, amiben az a legjobb, hogy szeretteink menyire örülnek annak, amit 

vettél vagy saját magad készítettél. Jó látni a mosolyt szeretteink arcán. Szenteste az egész család 

leül vacsorázni, ami szép gyertyafényekkel még hangulatosabb.” 

„Számomra a karácsony egy olyan ünnep, amikor összejön az egész család, a városok ki vannak 

világítva és mindenki békés. Jó lenne, ha idén télen is esne a hó, hogy ne csak a ház melegét, hanem 

a szánkózást is élvezhessük, miután megittunk egy-egy forró csokit.” 

„Számomra a karácsony azért kellemes, mert ilyenkor a rég nem látott rokonokkal is találkozhatok. 

Már több éve az a szokás a családunkban, hogy a déli ebéd után, ami legtöbbször nálunk zajlik, 

elmegyünk tekézni. Ezek a programok nagyon jó hangulatban telnek el. Miután hazaértünk, közösen 

átadjuk az ajándékokat. Tavaly például azt kaptam meg, amiről még álmodni sem mertem.” 

„Számomra azért jó a karácsony, mert a családommal lehetek és sok jót adunk és kapunk. Fehér 

karácsony nem nagyon van az utóbbi időben, de nem is baj. Ilyenkor mindenki boldog, mert a 

Mikulás sok jót hoz. Az igazából mindegy, hogy mit, csak meglepetés legyen. Nem az a fontos, hogy 

kapj hanem, hogy adj. Sokak szerint a karácsony utáni hét szerencsés. Néhányan külföldre mennek 

el, hogy legyen fehér karácsonyunk.” 

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI 

DECEMBER VAN ÚJRA, ISMÉT ELREPÜLT EGY ÉV! 

Így év végéhez közeledve, számvetést készítünk az eltelt időszakról és a megvalósult munkákról. 

Ez így van az Ászár Községért Közalapítvány életében is! 

A 2015-ös évre sok feladatot tűztünk magunk elé, és ezeket sikerült is megvalósítani néhány 

kivételével. 

Január hónapban a Segítő kezekkel közösen, 100 ezer forint értékű tartós élelmiszerrel segítettük az 

Ászáron nehéz helyzetben élő családokat. 

Tavasszal a Tájháznál, az Önkormányzat által biztosított munkaerővel és magán segítőkkel 

közösen, felújításra kerültek a kisházak, a park, a tájház javítási és vízelvezetési munkálatai. 

Köszönet Babusnak és valamennyi munkatársának! 

A szezon ideje alatt, több alkalommal segítségünkre volt Kanozsai Csaba, aki a tájháznál és a 

körülette lévő parkban, a füves terület gyomtalanításhoz szükséges vegyszert biztosította. Valamint 

a szép zöld gyepterület fenntartásához a tápoldatot is biztosította több alkalommal. Ezekért a 

munkákért nem számított fel sem munkadíjat, sem a felhasznált anyagért díjat. Köszönjük a 

munkáját! 

Ebben az évben is szem előtt tartottuk, hogy a falu központi részeire virágok legyenek kihelyezve. 

Ez megtörtént és a sok szép színes virág, gyönyörű szín kavalkáddal tette vidámmá és széppé ezeket 

a helyeket. Az orvosi rendelőben, a felnőtt- és a gyermekrendelőnél az ajtók hangszigetelése 

elkészült. Elkészült a Jászai tér automata öntözőrendszere is. Ezzel egy időben, a tér biztonságos 

áramvételi lehetősége is elkészült, így biztosítva lett a karácsonyi időszakra a tér szép Karácsonyi 

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

időjárás ebben az évben segítségünkre volt a Falunapon, a Szent Iván éji eseményen és a Szüreti 

felvonulásokon is. Köszönjük az ászári lakosoknak a szép számú érdeklődést! 

Támogattuk az ászári néptáncos gyermekeket és az ászári Jászai Mari Nyugdíjas Klubot. Mindkét 

csoportnak pénzbeli támogatást nyújtottunk, a kis táncosoknak népviseletre, a Nyugdíjas Klubnak 

egyenruha elkészítésére. Mindkét csoport gyakran szerepel az ászári eseményeken, és 

szereplésükkel emelik az események színvonalát, és örömet szereznek a hallgatóságnak. A 

Sakkbarátok Egyesületét is támogattuk ebben az évben, a szeptemberben megrendezett Sakkvilág 

kupa alkalmával.  

Szeptember 17-én érkezett meg az Alapítvány számlájára a NAV-tól a 2014. évi adóbevallások 

utáni 1% támogatás, amely összeg az előző évihez képest nagyon szép összeggel emelkedett. A 

növekedés több mint 50% volt. Nagyon nagy köszönet valamennyi támogatónak! 

Ebben az évben is nagyon jól sikerült az ászári Közösségi Házban az Adventi koszorúkötés. 

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

eredményeként valamennyi résztvevő gyönyörű koszorúkkal térhetett haza. A remek hangulathoz 

hozzájárult a sok érdeklődő, a zsíros kenyér lilahagymával, egy kis apró sütemény, a felnőtteknek 

finom forralt bor és a gyermekeknek tea és ásványvíz. 

A mozgalmas eseményről készített fotókat, láthatták a Facebookon. A fotók magukért beszélnek! A 

fotókért köszönet Martonné Szekfű Juditnak, Kovács Melittának és Magyar Zsuzsinak. 

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

Veronikának, Vargáné Mónikának és Vitárisné Magdikának, akik szakmai segítségükkel 

támogatták a koszorúkötőket.  

A december 12-i Adventi kórustalálkozó költségeihez is hozzájárul Alapítványunk.  

Jászai tér ünnepi világítása is elkészült, már világítanak a téren elhelyezett nagy Adventi koszorú 

gyertyái, áll a Betlehemi jászol és a villanyoszlopokra is felkerültek a karácsonyi díszek és 

fényükkel ékesítik utcáinkat. Köszönet az Önkormányzat által biztosított munkásoknak a 

kreativitásért és a szép megoldásokért. Név szerint Kovácsné Erzsinek, Hadnagy Lászlónak és 

munkatársainak. Köszönjük az élményt! 

Még néhány nap és itt van Karácsony! Az Ászár Községért Közalapítvány tagjai nevében 

Kívánok Mindnyájuknak Békés, Boldog Karácsonyi ünnepeket, és Egészségben és 

Eredményekben Gazdag Új Évet! 

Magyar Tiborné a Kuratórium elnöke 

HAGYOMÁNY 

Klubunk igyekszik az év során mindig más-más ünnepeket megtartani, 

régi hagyományokat feleleveníteni. Így esett most választásunk a Márton 

napi liba torra. 

Márton napi népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági 

munkák befejeződéséhez illetve az advent közeledtéhez kötődnek, 

másrészt Szent Márton legendájához. 

Vidám kis csoportokban, feladatokon keresztül jutottunk el régi 

ismereteinkhez, melyeket azért újakkal is bővítettünk. Ezek közt szerepelt libás játék, mondóka, 

szólások ás közmondások, irodalmi művek, versek és ételek. 

A hagyományokat követve egy kis zsúrt is rendeztünk. Menüként a következőket tálaltuk: libazsíros 

kenyér hagymával, töltött libanyak, almás fahéjas sütemény, lúdláb szelet. Természetesen egy kis 

borkóstolás sem maradhatott el, hiszen a közmondás is úgy tartja, hogy „A bornak Márton a 

bírálója”, ezért ezen a napon a bort is mindenképpen meg kell kóstolni. Az egész évi fáradozás 

gyümölcse, ekkor mutatkozik meg, az eredménnyel pedig szívesen dicsekszenek a boros gazdák. 
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Márton nap a negyven napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a jóízű és gazdag 

falatozás, vígasság megengedett. Ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. Ma 

is sok helyen táncos mulatságot csapnak, ahol az asztalról nem hiányozhat valamilyen libafogás és 

az újbor sem. 

Ezt teszik évek óta Dalárdánk tagjai és a baráti körük is. Hiszen ők már több éve, sőt talán évtizede, 

mindig méltón ünneplik e napot. Tehetik ezt azért is, hisz ők már hosszú múltra tekintenek vissza, 

hiszen októberben ünnepelték a 25 éves évfordulójukat. Ehhez és sikeres munkájukhoz ezúton is 

gratulál nyugdíjas klubunk! ( Lassan mi is közeledünk a 20 éves fennállásunkhoz.) 

A Dalárda kitartó, jó szervező vezetője így ír az ő Márton napi hagyományukról: 

A népszokás szerint ezen a napon libát kell enni, ugyanis “aki Márton napon libát nem eszik, egész 

éven át éhezik.” Ezért minden évben liba vacsorával kezdődik a Márton napi rendezvényünk. És 

ahogyan azt már említettük „ A bornak Márton a bírálója” így a kiadós lakoma után útnak indulunk 

és megkóstoljuk a jelentkező boros gazdák  újborait. 

Az újbor megkóstolása, finom ételek fogyasztása már önmagában jó hangulatot teremt minden 

résztvevő számára, de természetesen mi mindezt egészségünk érdekében is tesszük, hiszen 

köztudott, hogy a libamáj zsírsavösszetétele olyan, hogy nem növeli, hanem csökkenti a 

koleszterinszintet, a bor szintén csökkenti. Francia tudósok kimutatták, hogy Toulouse-ban és 

környékén a szív- és érrendszeri megbetegedések jóval alacsonyabbak az átlagnál. És ez a bornak és 

libamájnak köszönhető. Így ezen a környékén elpusztíthatatlannak tűnő, örökifjú szépkorúak 

virgonckodnak, és láthatólag sohasem akarnak jobblétre szenderülni, míg ezzel szemben az ottani 

nyugdíjbiztosító a csőd szélén áll, és önmaga felrobbantásán gondolkodik… 

Ezért is ajánlom mindenkinek,  hogy az év legalább ezen napján tartsa be a hagyományokat és 

egyék libát, valamint igyék bort. 

Martonné Szegfű Judit, Mazalin Zsuzsanna, Zséfár Sándor 

ÁSZÁRI HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 

EZ TÖRTÉNT 2015-BEN 

Ez az év, Hérics Márton főtisztelendő Úr emlékének jegyében telt. Januárban születésének 160., 

májusban halálának 105. évfordulójára emlékeztünk. Az év elején megkoszorúztuk az 

emléktábláját, és felelevenítettük az élet útját, májusra pedig felújításra került a síremléke, amit 

Esperes úr megáldott. A kórustalálkozó alkalmából a Rábacsécsényiek is a megemlékezés 

koszorúját helyezték el a síron, és megköszönték, hogy ápoljuk Hérics Márton emlékét. 

Februárban vendégünk volt Dr. Keserű Katalin, aki Jászai Mariról tartott előadást. Márciusban a 

Pilis szakrális helyein voltunk kirándulni. Júniusban sok feladat volt előttünk, megemlékeztünk a 95 

éve aláírt Trianoni békediktátum aláírásáról. Majd teljes erőbedobással a Szent Iván napi forgatag 

előkészületeivel foglalkoztunk. Úgy gondoljuk, hogy jól sikerült a rendezvény,és lesz folytatása 

2016-ban is. És sülnek a palacsinták ismét 24 órán át. Szeptemberben a bejelentésünk alapján voltak 

itt a Német Hadisír gondozók, és exhumáltak katonákat. Sikeres volt a régi ászári szüretek című 

fotókiállításunk, és videó vetítésünk. Az ősz a kutató-gyűjtő munka jegyében telt, sok hanganyagot 

rögzítettünk, és tárgyi emlékekkel gyarapodott a gyűjteményünk. 

Decemberben, a talált malomkövet adtuk át a Katolikus templomban. 

Pár szó a jövő évről. Januárban Fidrich Tibor amatőr várkutató lesz a vendégünk, pontos időpontot 

majd közzétesszük. Jövő évben az 1956-os forradalom lesz a fő irányvonal. És itt kérnénk egy kis 

segítséget a falu lakosságától, kérem, akinek a családjából vittek el hozzátartozóját, börtönbe, 

internáló táborba az kérem, jelezze felénk. 

Köszönünk minden segítséget, és támogatást. 

Ezúton kívánunk, Békés, Áldott Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Új Esztendőt. 

Az Egyesület vezetése, és tagsága nevében: Kálmán János 
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KÖSZÖNET A TÁMOGATÓINKNAK! 

A lassan hagyománnyá váló Adventi Kórustalálkozóra készülve merült fel a gondolat, hogy az 

ünnepre nemcsak a szívünk, hanem nyugdíjas klubunk tagjai is ünneplőbe öltözzenek. Sikerült a 

gondolatot megvalósítani, szíves támogatói segítséggel, melyet ezúttal is szívből köszönünk: 

 Bádog Center Kft-nek, 

 Gádor Kft-nek, 

 Hering Tred Kft-nek, 

 Martonné Szekfű Judit képviselőnek 

 Ászár Község Közalapítványának 

Segítségükkel az új formaruhánk elkészült. Így az Adventi ünnepség alkalmából már büszkén 

viselhettük. 

 

Kívánunk mindenkinek „Áldott – Békés Karácsonyt” és Boldog Új Esztendőt! 

Seres Károlyné nyugdíjasklub-vezető 

„KARÁCSONYRA HANGOLÓDÁS” 

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

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

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

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


