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DÍSZPOLGÁRAINK KARÁCSONYI, ÚJ ÉVI ÜDVÖZLETEI 

KARÁCSONYI ÜDVÖZLET ÁSZÁR KÖZSÉG POLGÁRAI ÉS ÖNKORMÁNYZATA 

RÉSZÉRE 

Ászár község minden lakosának és a község vezetőségének varázslatos 2018-as 

Karácsonyt és jó egészséget, sikerekben bővelkedő 2019-es 

évet kívánok. Büszkeséggel tölt el, hogy az egykor 

jelentéktelennek számító falu polgárai, akik közé 

korábban én is tartoztam, ma modern, emberhez méltó 

környezetben ünnepelhetnek, olyan községben, amely 

rendezett utcáival, új iskolájával, megújult templomaival, közösségi házával, 

múzeumával, egészséget szolgáló létesítményeivel a Bakonyi térség vezető településévé 

vált, ahol pezsgő közösségi élet zajlik, klubok működnek, világversenyt rendeznek. 

Reményemet fejezem ki, hogy a fejlesztések Ászáron 2019-ben is folytatódnak, 

amelyek – párosulva a falut vezető Önkormányzat eddig tapasztalt lelkes és 

hozzáértő aktivitásával - továbbra is biztosítéka lesz annak, hogy Ászáron érdemes 

élni és dolgozni. 

Üdvözlettel: Dr. Orbán Miklós 

KARÁCSONY ELŐTT - EGY KISFIÚ SZEMÉVEL 

1953 decembere. Méteres hó. Eltévedt emberek fagynak meg az utakon. Iskola már nincs, talán 

szénszünet miatt. Apánk Debrecenben kémia konzultáción. Csak a nagy konyhát fűtjük, mert kevés 

a tüzelő. Ott alszunk egy kinyitható tábori ágyon Mamával mi gyerekek. Kétéves 

öcsém és én a „nagy” ötéves. Az egykori katolikus iskola, nekünk óriási, most 

kihaltan üres épületében, a tanítói lakásban. Egyedül. Mama fél. Összebújunk. A 

kéményben dudál a szél, az ablakot paskolja a hó. Mi lesz itt reggel? 

Hát az lett, hogy a bejárati ajtót alig tudtuk kinyitni. Be voltunk zárva a lakásba. 

De mégsem. A szomszéd Somogyiék Rexi kutyája – egy hatalmas szürke 

farkaskutya, amit még a németek hagytak itt – éjszakai járőrútjain az iskola 

területét is végiglátogatta és járható hócsatornákat hagyott maga után. Így aztán – Rexinek 

köszönhetően –  kis madárcsontú Anyám el tudott jutni a baromfiólakhoz és rendbe tette az 

állatokat. 

Aztán valamikor dél körül megjött apánk. Hozott kenyeret is valahonnét. Nekiállt és néhány 

behívott nyolcadikossal felszabadította a hótól az iskola útjait. A fiúk tréfálkoztak: „ Vigyázz Laci, 

mert elvisznek a krampuszok , már járnak a bötlehemesek!” És valóban. Este kolompolás, 

lánccsörgetés a bejárati ajtónk előtt. „Szabad-e bötlehemezni?”-kiáltják. Apám ajtót nyit. Tucatnyi 

„bötlehemes” odakint. Minden átmenet nélkül bezuhan az előszobába egy subás kucsmás ember. 

Elfekszik. Erre a többiek: „Kelj föl öreg, kelj föl!” A subás nagy nehezen fölkászálódik, miközben 

hangoztatja a tradicionális választ: „Nem vagyok én tejföl!!”  A bötlehemesek benyomulnak. 

Bundák , kucsmák, pásztorbotok és a gondosan elkészített „Bötlehem” : Szent Családdal , 

pásztorokkal, angyalokkal, három királyokkal, tehénnel, juhval, szamárral. A kántálók elmondják a 

Kisjézus történetét, a krampuszok néha láncot csörgetnek (vigyázz Laci!) A háromkirályok 
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énekelnek, miközben a „szerecsen Boldizsár” összefogdozza a fél előszobát, hatalmas 

koromnyomokat hagyva és végül  felhangzik az ének, amit csak Ászáron énekelnek,  mert sehol 

másutt nem hallottam: 

„Jó hírt pajtás mond nekünk 

az angyal, hogy ne féljünk. 

Egy szép szűz az éjszakán 

Fiúcskát szült a szénán. 

Fújjad azért a dudát! 

Fújjál egy szép nótácskát, 

hogy kedvére e napon 

a Kisjézus vígadjon!” 

Csoda ez az énekek! Vannak hasonlók és földolgozások is, de ahogy az egykori betlehemesek 

énekelték, úgy nem tudja senki más, csak az ászáriak, akik Karácsony napján reggel a pásztormisén 

éneklik. Ne felejtsék el! Se az éneket, sem amit mond nekünk!  

Áldott ünnepeket kívánok minden Ászárinak, kedves Barátaimnak, gondolva azokra is, akik 

már nem lehetnek közöttünk! 

Dr. Kárpáti László 

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 23-án 11:30: Szentmise, utána gyónási lehetőség 

 December 24-én 20 óra - Szenteste: Karácsonyi vigília szentmise 

 December 30-án 11:30: Szentmise, utána gyónási lehetőség 

 Január 1-én 11:30 – Újév: Szentmise 

Az alábbi linken a Kisbéri Plébánia weboldalán az 5 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 23-án, 9:00 óra: Istentisztelet 

 December 24-én, Szenteste 15:00 óra: Istentisztelet a gyermekek műsorával 

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

Sok szeretettel várjuk Testvéreinket alkalmainkra! 

Hívogassunk másokat is! 

Áldott, boldog ünnepeket! 

Bajnóczi Márió  ev. lelkész 

http://kisberiplebania.hu/hirdetések.html
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KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEI ÁSZÁRON 

A GYÜLEKEZETI TEREMBEN 

 December 23-án, vasárnap de. 10:00 órakor adventi istentisztelet. 

 December 24-én, hétfőn 17:00-kor szenteste ünnepi istentisztelet a gyermekek szolgálatával. 

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

 December 25-én, kedden, karácsony 1. napján 16:00 órakor Veres Ábel legátus, a Károli 

Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar I. éves hallgatója hirdeti az igét. 

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

 December 30-án, vasárnap de. 10:00 órakor istentisztelet. 

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

 2019. január 1-én, kedden újévi istentisztelet 10:00-kor. 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT EZEKRE AZ ALKALMAKRA! 

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁN AZ ÁSZÁRI REFORMÁTUS PRESBITÉRIUM 

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 2018. október 25-i rendkívüli ülésén a szociális rendelet módosítását 

követően döntött a Községháza környezetének további parkosításáról, a parkolójának közvilágítási 

korszerűsítéséről a megfelelő fényerősség biztosítása érdekében. Több utcában a közfoglalkoztatási 

programban elkezdett árokfelújításokhoz szakemberek bevonásáról határozottak a Képviselők. A 

Jászai utcában található üres önkormányzati telekre érkezett ajánlat alapján a Testület döntött az 

ingatlan értékesítéséről, azzal a megkötéssel, hogy az így befolyt pénzösszeget a költségvetésben 

elkülönítve kezelve, csak ingatlan vásárlásra fordíthatja. 

A Képviselő-testület 2018. november 15-i rendes ülésén 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 még további két beszámoló elfogadására került 

sor: az óvodai nevelésről és a mezőőri munkáról. Döntött a testület újabb számítógépek 

beszerzéséről és a sportpálya kerítésének építése közben felmerült újabb kapuk költségének 

finanszírozásáról. 

Zárt ülésen elbíráltuk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmeket. 

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

támogatást a 2019-es évre. Önkormányzatunk már negyedik éve segíti ilyen módon az ászári diákok 

tanulását.  

A Képviselő-testület november 29-i rendkívüli ülésén Dr. Nemes Tünde Adrienne háziorvos 

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

Hasonlóképpen Pékné Polgár Helga védőnő egész évben végzett lelkiismeretes munkájáról szóló 

beszámolót is elismerően fogadták a Képviselők. Településünkön - az utóbbi időszakban 

beköltözött fiataloknak is köszönhetően - növekedés tapasztalható a gyermekszületések számában. 

Statisztikai adatok szerint a kistérségünkben Ászáron a legkisebb az átlagéletkor.  

A 2019. évi belső ellenőrzési tervet elfogadta a Testület, és ennek keretében a 2019. évben Ászár 

Község Önkormányzat esetében a vagyonnal való gazdálkodás ellenőrzését, az Ászári Közös 

Önkormányzati Hivatalnál pedig kockázatkezelés elvégzését rendelte el. 

A december 13-i rendes ülésen módosítottuk a 2018. évi költségvetést és elfogadtuk a 2019. évi 

munkatervet. A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának javaslatára a háziorvosi ügyeleti 



 
4 

szerződés módosításáról és térségi főépítész alkalmazásáról döntött a Testület. A Közösségi Ház 

festési munkálataihoz és a települési közlekedési táblák cseréjéhez, pótlásához forrást 

biztosítottunk. A településen egyre nagyobb számban gondot okoznak a túlszaporodott 

patkánypopulációk, ezért a Képviselők úgy döntöttek, hogy 2019-től (január közepétől) újra 

önkormányzati segítséget biztosítanak az arra rászoruló lakosoknak.  

Pekár Zsolt polgármester 

A n ya kö n yv i  h í r e k  

Sok szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóit: 

Karkuczka Ádám és Stamler Réka kisfia: Noel Ádám 

Csopey Zoltán és Magyar Mária kislánya: Róza Szilvia 

Áment Szilárd és Szabó Zsuzsanna kislánya: Szofi 

Horváth László és Lukács Boglárka kisfia: Botond 

Herman János és Princz Diána kislánya: Petra 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 

Zwickelsdorfer Károlyné sz.: Liszkai Julianna (89) 

Sebestyén Jánosné sz.: Szabó Erzsébet (74) 

Váli Tóth Tibor Zoltán (77) 

Lanczendorfer Melinda aljegyző 

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI 

AZ ÁSZÁR KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY VISSZATEKINTÉSE A 2018-AS ÉVRE 

Ismét decembert írunk, gyorsan elrepült a 2018-as esztendő.  

Az Alapítványnál a január hónap, aktív munkával kezdődött. Január 20-án volt az Alapítványi Bál 
Disznótoros vacsorával. Az előkészületek már január első hetében elkezdődtek a környékbeli 
vállalkozások felkeresésével. Nagyon szép és értékes ajándékokkal járultak hozzá, a bálon 
kisorsolásra kerülő tombola nyereményekhez. A bálon résztvevő valamennyi civil vendégnek is 
köszönet jár, hiszen ők is hozták magukkal a felajánlott tombola tárgyakat. Ezúton köszönjük a 
sok-sok támogatást, és 2019-ben ismét felkeressük Önöket és számítunk támogatásukra! 

Mint minden évben, az idén is akadt tennivaló a Mini Skanzen kisházainál és a Tájháznál. Három kis 
épület tetőszerkezetét kellet megújítani, az ácsi Imhof János segítségével. A munkálatokban civilek 
és közmunkások voltak segítségünkre. A kisházak köré új kerítés került elhelyezésre, ami reméljük 
tovább fog megmaradni, mint az eredeti vesszőkerítés. 

A település virágosításához is támogatást nyújtott az Alapítvány, és egész nyáron szép virágokban 
gyönyörködhettünk. A nyár egy kicsit száraz volt, emiatt a növények ápolása sok feladatot adott a 
dolgozóknak.  

A mobil színpadhoz vásároltunk egy második lépcsőt, mivel az alapterületénél fogva, már akár két 
helyen is felállítható a színpad. A szereplők feljutásához szükséges volt egy másik lépcső 
megvásárlásra is. Gyakran előfordult, hogy ugyan azon a napon, kettő helyszínen is zajlottak 
események, de csak egy lépcső volt. 

A település szebbé tételére ismét vásároltunk a szép pihenőpadokat. Valamint szép kő 
virágtartókat és esztétikus hulladékgyűjtőket is. Reméljük, hogy a tavasz beálltával kihelyezésre 
kerülnek a padok a lakosság örömére. 
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Az Alapítvány ebben az évben is támogatta a májusi Falu napi eseményt és a szeptemberi Szüreti 
vigadalom lebonyolításának költségeit. Az eseményeken személyesen is segítséget nyújtottunk. 

November 29-én volt az Adventi koszorú kötés a Közösségi Házban. Egy kis nehézséget okozott a 
szombati munkavégzés, ezért került csütörtökre az esemény megszervezése. Ez az esemény már 
hagyománnyá nőtte ki magát, amit az előző Kuratórium tagjainak köszönhetünk. Ebben az évben is 
az ügyes kezűek, sok szép koszorút, asztali díszt és ajtó díszt készítettek. Mindhárom vallási 
felekezet részére is elkészültek a gyönyörű koszorúk. A Közösségi Ház és a Községháza is szép 
adventi koszorút kapott. Köszönjük a segítséget Lipovicz Veronikának és Séra Jánosné Erzsikének, 
akik szakmai segítségükkel támogatták a koszorúkötőket. Most is volt finom forralt bor, köszönjük 
Istvándiné Erzsikének és Csillának, és volt karácsonyi aprósütemény is. Az eseményről Kovács 
Melitta készített fotókat, amit az Ászár község Facebook oldalán tettek közzé. Köszönjük a 
szervezést a Közösségi Ház dolgozóinak is. 

A december 8-9 között megrendezésre kerülő nemzetközi Sakkversenyt is támogattuk. Ebben az 
évben is sok csapat jelentkezett, közülük több határon túli kistelepülés vett részt ezen a nívós 
versenyen. 

Az idei esztendőben a Kossuth Lajos utcára szép karácsonyi világítóeszközöket vásároltunk. Így már 
ez az utca is szép látványa Ászárnak, a szép és korszerűen megújított Községházával együtt! 

Az Alapítvány számlájára, ebben az évben is megérkezett a 2017. évi adóbevallások utáni 1% 
támogatás. Köszönjük valamennyi felajánlónak! 

Még néhány nap és itt van Karácsony és az Év vége! Az év végéhez közeledve, az Ászár Községért 
Közalapítvány tagjainak nevében kívánok Mindnyájuknak: Boldog, Békés Karácsonyi Ünnepeket, 
Egészségben és Eredményekben gazdag Új Esztendőt! 

Magyar Tiborné a Kuratórium elnöke 

ÉV VÉGI ÖSSZEGZÉS 

Lassan vége a 2018-as esztendőnek is, így mindenki visszatekint az évre. A minden 
évben kötelező szakmai beszámolónkból a fontosabb rendezvényeket, eseményeket 
emeljük ki: 

 Januárban a hagyományos teadélutánt rendeztük meg. 

 Dr Veszprémy László alezredes a pozsonyi csatáról tartott előadást, március elején. 

 Áprilisban, Hérics Márton sírját ültettük be virággal, és mulccsal  borítottuk. 

 A májusi pázmándi kirándulás kitűnő tanuló út volt! 

 Meghívásunkat elfogadva, Petrás János a Kárpátia zenekar front embere, részt vett a 

Nemzeti Összetartozás megemlékezésen. 

 Szintén júniusban, javaslatunk alapján került megrendezésre az I. ászári falukerülő. 

 A Győri úti kereszt felújítása, megáldása. 

 Szeptemberben nagy fába vágtuk a fejszénket, aminek a látszata a jövő évben lesz. 

 Októberben kihelyezésre kerültek a rovásírásos településnév táblák. 

 Novemberben Kovács Kadosa tartott előadást arról, hogy kerültek Ászárra a Zséfárok ( 

Geffare) Franciaországból. 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik valamely formában támogatták munkánkat. 

Köszönjük Polgármester úr együttműködését. A Közösségi Ház, az Iskola segítségét, és 
hálásan köszönjük Egyesületünk tagságának áldozatos munkáját. 

Áldott karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánunk! 

Kálmán János elnök  
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HÍREK AZ ISKOLÁBÓL 

KEDVES ÁSZÁRI POLGÁROK! TISZTELT OLVASÓK! 

Mint minden eddigi újságcikkünket, a mostanit is a már „elcsépelt dumával” kezdem: az iskola 

legfontosabb feladata az oktató-nevelő munka, melynek „szenvedő alanyai” egyik oldalról a tanárok 

(higgyék el nekem, mert nap, mint nap látom, milyen kimerültek), illetve a másik oldalról a 

gyerekek, (akik közül jóval kevesebben látszik a kimerültség jele, ami a tanulmányi eredményben 

jelentkezik). Minden évben leírom, hogy a mostani félévi eredmény nagyon fontos a 8. osztályosok 

számára a továbbtanulás miatt. Még mindig lehet javítani, hiszen január végéig tart az első félév. 

Örömünkre szolgál, hogy a szülők nagy része élt az E-Napló adta lehetőséggel, azaz online 

felületeken is figyelemmel kísérhetik gyermekeik jegyeit, hiányzásait. Egyúttal arról is tájékoztatom 

Önöket, hogy a következő félévtől már nem használják pedagógusaink az ellenőrzőt sem, az E-

Napló már nem teszt jelleggel, hanem élesben megy tovább. A tanítás mellett sok-sok programról 

tudok beszámolni, kronologikus sorrendben szeretnék ezekről beszélni. 

Úszás (2018. szeptember 14. - december 11.) 

Valóra vált álmunk 

teljesedett, mikor az EFOP-

1.3.9-17-2017-00011 

„Érezd jól magad a 

bőrödben!” – Változatos 

tevékenységformák a 

Jászai Mari Általános 

Iskolában” pályázat 

keretein belül lehetőség nyílt 

az úszás oktatásának 

lebonyolítására. Uszoda 

hiányában és a nagy 

távolságok miatt ez egy 

fekete folt a 

sportoktatásunkban. A 25 

km-re eső Móri Városi 

Uszodával megkötött 

szerződés alapján az 5-6-7. 

évfolyamosok fordított 

sorrendben, 10-10 

alkalommal, keddenként használhatják az uszoda adta szolgáltatást. Az oktatás 2 csoportban 

történik, a kezdő csoportba a még nem, vagy csak kissé tudó úszók kerülnek, akik elsajátítják a 

folyamatos úszás alapjait. A haladókat a technikai hibák javítása mellett a minél hosszabb, 

folyamatos úszásra készíti oktatójuk. Október 2. napjától 39 hetedik osztályos tanuló 10 

alkalommal, nagy örömmel eltöltött órájáról írhatunk, melyet 3 pedagógus felügyelt. December 11-

én lezárult a hetedikesek oktatása. Betti tanárnő tájékoztatása szerint szinte mindenki megtanulta az 

úszás alapjait, illetve gyarapította eddigi úszótudását. Januártól ismét folytatódik a program, ezúttal 

a 6. osztályosok következnek 10 kedden át. 

Nemzetin Ünnep 

Október 23. napját egy szép iskolai ünnepséggel köszöntöttük. 19-én délelőtt az aulában az 

ünneplőbe öltözött, és az ünnephez méltóan viselkedő gyerekek előtt dr. Árvainé Riklik Erzsébet 

tanárnő irányításával adtak színvonalas előadást. Énekkarunk is kitett magáért Gabi néni 

vezetésével. A gyerekek az ünnep napján ismét előadták műsorukat, immáron felnőtt közönségnek. 

Gratulálunk a felkészítőknek és a szereplőknek egyaránt.  
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Halloween-parti 

Az idei évben ismét megrendezésre került iskolánkban a Halloween-parti, amely szinte már egy 

hagyománnyá vált intézményünkben. Október 26-án, pénteken az iskola összes pedagógusa és 

közel 100 tanulónk vett részt a 16 órától 19-ig tartó programon.  

Minden tanévben a Diákönkormányzat feladatai közé tartozik ennek a rendezvénynek a 

megszervezése, lebonyolítása, így nagyon komolyan vettük a feladatot a gyerekekkel és sok jó 

ötlettel gazdagítottuk a bulit. Volt jelmezverseny, lufirajzoló verseny, ahol a legrémisztőbb, a 

legjobban kidolgozott és a legötletesebb kategóriában jutalmazta a szakmai zsűri a részt vevőket. A 

halloween-i meghívó készítő verseny is sikert aratott, ahol 3 fős csapatok alkottak szebbnél-szebb 

rajzokat, verseket az alkalomhoz illően. Idén a legnagyobb érdeklődéssel tanulóink az almahalászat 

iránt voltak, ahol a legeredményesebb fiú 18 almagerezdet, a legeredményesebb lány pedig 11-et 

halászott ki szájjal 1 perc leforgása alatt. A jelen lévők számára büfé állt rendelkezésre, ahol 

málnaszörpöt ihattak és szendvicset ehettek a diákok. A program alatt a jó hangulatról és a zenéről 

egy volt iskolai diákunk gondoskodott, aki nagyon szívesen vállalja ezt a feladatkört évről-évre az 

intézményben. 

Jól éreztük magunkat és sokat táncoltunk, nevettünk ez idő alatt. A visszajelzések továbbra is azt 

igazolják vissza számomra, hogy szükség van ilyen összejövetelre, partira.  

Közzé tette: Kovács Kinga, a DÖK összekötő tanára 

Társadalmi munkák 

A cím nem összetévesztendő az átkos hasonló programjával, a ******* szombattal. A csillag 

helyére mindenki 

gondoljon, amit akar. 

Akkor a párttitkárok 

hívó szavára kellett az 

egész héten dolgozó 

embernek kötelezően 

részt venni értelmetlen, 

mondvacsinált 

munkákon. Márti néni 

hívó szavára viszont 

ősszel, több alkalommal 

jöttek el önként a szülők, feláldozva szabad idejüket, hogy csinosítsák és széppé tegyék az iskola 

környékét. (Jómagam is minden alkalommal 

jelen voltam) Először gazolás, a felújításra 

váró sportpályánk talajegyengetése, a 

kerékpártárolók festése, árkok, lefolyók 

kitisztítását végezte el a fenti képen látható 

csapat. 

A második és harmadik alkalom 

emberpróbáló volt. A salakos pálya mellett 

majd 30 m
3
 tarackkal benőtt földet termeltünk 

ki. A következő héten, pénteken délután és 

szombaton reggel létszámban megcsappanva 

ugyan, de kétféle murvával töltöttük vissza a 

gödröt, biztosítva ezzel a pályát szegő műfű. 

alapjait. Képünkön Rakó Laci észrevette, 

hogy Márti néni fényképez, hát gyorsan 

lapátot ragadott. 

A következő alkalommal a hiányzó kerítés került a helyére több ügyes apuka segítségével.  
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Az iskola és a gyerekek nevében köszönjük a munkát, a résztvevők számára a vadpörkölt pedig 

nincs elfelejtve. 

Sportágválasztó (2018. november 10.) 

November egyik szombatján, amikor 

az ünnepek miatt szombaton is 

dolgozni kellett, rendeztük meg ezt a 

programot. Célja az, hogy a 

hagyományos labdajátékok mellett 

más sportágakat is megszeressenek a 

gyerekek. Az asztalitenisz, 

lézerlövészet, darts, vívás, 

tájékozódási futás, (sport) táncok 

mind-mind olyan sportok, ahol nem a 

labdaügyesség dominál. A Csipa 

Szabadidő SE, az AvEnGarde 

vívóegyesület aktív sportolói, Szalai 

Éva tánctanárnő segítették a 

zökkenőmentes lebonyolítást. Az 

egész napos rendezvény forgószínpad 

szerűen, több helyszínen, a nagy 

létszámú résztvevők és partnerek ellenére gördülékenyen zajlott le. Köszönet illeti a felnőtt 

oktatókat, valamint a SZM több tagját is áldozatkész munkájukéért. Képünkön Hadasát tesztelik az 

elsős gyerekek. 

Sportpálya átadása 

Tatabányai Tankerületi Központ nyertese lett az EFOP 4.1.3-17-2017-00120 pályázatnak, melynek 

keretében "Az Ászári Jászai Mari Általános Iskola kültéri sportpályájának infrastrukturális 

fejlesztése" projekt néven az eddigi salakos 

pálya megújult. A munkálatokat tavasszal 

kezdték meg, melyek a késő ősszel 

befejeződtek a pálya festésével. Mint pár 

sorral feljebb megemlítettem, a szakemberek 

munkája mellett nem szabad elfeledkeznünk 

azokról a szülőkről, akik 3 alkalommal, 

szombati napokon, szabad idejüket feláldozva 

segítettek a pálya környékének felújításában. 

A pálya szakmai átvétele november 12-én 

történt. Sajnáljuk, hogy a hivatalos átadásról 

két nappal előzőleg szereztünk tudomást, így 

a lakosságot már nem volt idő értesíteni az 

eseményről. November 15-i napon a pálya hivatalos 

átadására került sor. Iskolánkat számos felelős 

beosztásban dolgozó tisztségviselő látogatta meg.  

A ceremóniát Intézményvezető Asszonyunk vezette 

le. Tanulóink rövid, de pazar műsora osztatlan 

sikert aratott, több vendégünk is az énekkar által 

előadott örökzöld „Bródy: Ha én rózsa volnék” 

című dalának hatása alá került, ami a köszöntő 

beszédükből kiderült. Először Borbély Ferenc 

pályázati referens szólt a Tatabányai Tankerület 

nevében. Őt Czunyiné dr. Bertalan Judit 
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országgyűlési képviselő követte szavaival. Pekár Zsolt polgármester lokálpatriótaként mondta el rá 

valló profizmussal sorait. Végül, de nem utolsó sorban Popovics György, a megyei közgyűlés 

elnöke köszöntőjével befejeződtek az ünnepi szónoklatok. A beszédek után a "tett színhelyén" a 

nemzeti színű szalag átvágása után hivatalosan birtokba vehették diákjaink a sportpályát. A pálya 

felújításáért ezúton mondunk köszönetet minden, a projektben résztvevő vezető, szervező és 

dolgozó számára. Zsolt szavai még most is fülemben csengenek: „igaz, hogy az iskolának nem mi 

vagyunk a fenntartói, de a mi gyerekeink járnak ide”. Ez látszott abból is, hogy a testület 

anyagilag is támogatta a pályázatot. Reméljük, iskolánk számára számos siker helyszíne lesz.  

"Családi nap végzőseinknek” (2018. november 17.) 

Olyan programot ismertetek, amelyben létszám tekintetében nem a tanulók domináltak. Itt inkább a 

szülők, közeli 

hozzátartozók, rokonok, 

barátok, pedagógusok 

alkották a tömeget. 

Kezdetben féltünk, 

hogy a kis létszámú 8. 

osztály miatt kevesen 

lesznek a vendégek, de 

végül a vártnál jóval 

többen jöttünk össze. 

Igen, a már 

hagyományos „Szülők-

nevelők báljáról” van szó!  

A főszerep itt is a tanulókra hárult, akik a 7-8. évfolyamból kerültek ki. Egy szép tánccal készültek 

fel, amelyet a feldíszített tornacsarnokban mutattak be, osztatlan sikerrel. Ezután a szépen 

megterített aulában vacsorára került sor, büfé, élő zene mellett. Éjfél előtt a szokásos tombola 

sorsolásán is izgulhattunk. A Syncron Band fergeteges bulit varázsolt, jövőre is ők jönnek. Bízzunk 

a sikeres folytatásban! 

Márton nap 

A már ismertetett EFOP pályázat érdekcsoporti partnerének, az iskola Alapítványának segítségével 

valósult meg a program. Célja az idegen nyelv tanórán 

kívüli használata mellett, a magyar kultúra 

megismertetése, hagyományaink ápolása volt. A 

programra az amerikai Hálaadás utáni napon november 

23-án került sor. Közel 50 tanuló, negyediktől hatodik 

osztályig és az őket koordináló pedagógusok vettek részt 

a lebonyolításban. Az előadásukban először a Halloween 

ünnepről esett szó, majd német nyelven halhattuk szent 

Márton történetét, végül az amerikai hálaadás 

történetéről láthattunk angol nyelvű színdarabot. A 

tavalyi évhez hasonlóan legkisebb tanulóink lámpással a 

kezükben, énekszóval mentek a közeli óvodába. A diákönkormányzatnak köszönhetően az idei 

évben sem kellett lemondanunk a jól megérdemelt libazsíros kenyérről, a diákok szavait idézve 

zsíros „szendóról”, ami az előző évhez hasonlóan idén is lélegzetelállító volt.  

"Tájfu Fiesta” – Mikulás Kupa 

Mindnyájan tudjuk, hogy a piros betűs ünnepek miatt kialakított hosszú hétvégék pihenőnapjait a 

ránk testált szombatokon kell ledolgoznunk. A tantestületnek és az iskola vezetésének nincs 

véleménykülönbsége abban a kérdésben, hogy az egész héten leterhelt, hat-hét órában tanuló diákok 

nem éppen „frissen és kipihenten” érkeznek ilyenkor a suliba. A munkatervünkben éppen ezért e 
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szombatok többségére általában sportnapot irányzunk elő. A fentebb már említett sportágválasztó 

mellett így történt ez december 1. napján is. 52 fő külső partner, zömükben szülők és 

pedagógusaink jelenléte 

mellett került sor ennek a 

rendezvénynek a 

megvalósítására. A címből 

kiderül, hogy a program 

gerincét a „Tájékozódási 

futás” adta, melyet 

korcsoportok szerint, 

másfél órás 

időintervallumban 

rendeztünk, illetve 

évfolyamok alapján 

díjaztunk. Mivel ennyi 

gyerek egyszerre nem tud 

futni, így a 

„Sportágválasztó 

programunkhoz” 

hasonlóan több helyszínt iktattunk be. Ádvent első napjaként ádventi koszorút köthettek tanulóink 

szüleik és szakavatott virágkötő segítségével, mely óriási sikert aratott. A nagyobbak díszeket, 

salátákat, a kisebbek karácsonyi meglepetés ajándékot készíthettek, filmet nézhettek. A képünkön 

az óriási sikert aratott koszorúkötő helyszín, felülnézetből. 

Advent Budapesten 

Szalai Richárd testnevelő tanár urat megkértem, hogy írjon pár sort a fenti címen futó kirándulásról. 

Képzeljék el, Ricsi bácsi rögtön 

tollat ragadott (örök idézet a Star 

Wars sorozatból: „Az erő velem 

van”) és pár óra múlva szállította 

az anyagot. Az Ő írása 

következik. 

Idén 13. alkalommal hirdették és 

rendezték meg az „Advent 

Budapesten” programot. 5 400 

kisiskolást fogadtak a főváros 

valamelyik pályaudvarán, 120 

darab busz várta a gyerkőcöket. 

A mi iskolánkat zömében a 6. 

osztályosok képviselték, 3 fő 

pedagógus kíséretében. 

Kora reggel indultunk Ászárról, 

hogy elérjük Komáromban azt a 

vonatot, amellyel a déli pályaudvarra érkeztünk. Ott várt bennünket egy, a már említett 120 busz 

közül, mely a nap folyamán rendelkezésünkre állt. Egész nap interaktív játékos városnézésben volt 

részünk. Budán meglátogattuk a Hadtörténeti Múzeumot, ahol a tematikus kiállítások közül a II. 

Világháborúval foglalkozó tetszett legjobban a Jászaisoknak. Ezután a meglepetés program 

következett a Lurdy moziban. Egy rajfilmet tekintettünk meg, ”Jönnek a kacsák” címmel. 

A vetítés után minden gyerek kapott egy csomagot és egy sapkát a Mikulástól, melyet nagy 

örömmel fogadtak. A Lurdy házból a Vörösmarty térre vezetett az útunk, ahol 2 vidám órát 

töltöttünk el az adventi vásár forgatagában. A gyerekek szájtátva bámulták a már esti fénybe 
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öltözött utcákat. Vonatunk 5 óra után indult, miután elbúcsúztunk a fővárostól. Élményekkel teli 

gyerekeket öleltek át Ászáron érkezésünkkor a szülők. 

Megérkezett a Télapó 

Sok éve már, hogy kialakult az a szokás, hogy a felső osztályosok megajándékozzák az alsósokat 

Mikulás napján. Az ötödik évfolyam az elsőt, a hatodik a másodikat, a hetedik a harmadikat, a 

nyolcadik pedig a negyediket. Így történt ez az idei alkalommal is.  

A pedagógusok elmondása szerint mindenki „odatette” magát ezen a napon, legyen az ajándékozó, 

vagy ajándékot kapó. A kicsik műsorral 

várták a Télapót és krampuszait. Mint 

utólag kiderült, nálunk mindenki jó 

gyerek volt, minden kisdiák boldogan 

vette át csomagját. 

A hét utolsó napján a felsősök 

osztályszintű Mikulás bulit rendeztek. 

Itt egymást megajándékozták, majd pár 

vidám órát töltöttek el 

osztályfőnökükkel. Képünkön a hatodik 

osztályos Télapó előtt a megszeppent 2. 

osztályosok. 

Egy kicsit szeretnék én is „menőzni”.A 

múlt héten egy régóta várt esemény 

főszereplője lehettem. Elkészült az 

Önkormányzat pályázata segítségével 

az iskola napelemes rendszere. Az 

átvevő E-On dolgozók jelenlétében 

telefonos engedélyt kaptam Ászár Polgármesterétől, hogy a 3 invertert bekapcsoljam. Miután ez 

megtörtént, már tanúi lehettünk az első wattok létrejöttének. Köszönjük a kapott lehetőséget az 

energia számlánk csökkentésére. 

Itt tartunk most. Kicsit nem figyelek oda, és máris a 6. A4-es oldalt írom. Igaz, a szerkesztőktől 

ezért leszúrást még nem kaptam. Remélem, hogy a kedves olvasók így jobban betekinthetnek 

iskolánk munkájába, és nem csak a tanulás szóra asszociálnak. 

Közben a nyitott ajtón keresztül nem észlelem az alsósok ilyenkor szokásos ebéd utáni, kissé a 

kelleténél hangosabb zsibongását. Miért is? Hát persze, ma is történt valami jó az alsós gyerekek 

számára. a tanító nénik elvitték Őket a győri Ugri parkba. Egy kicsit bulizni. Jó ez a suli! 

Kedves Olvasó! 

A fenti oldalakból az derül ki, hogy itt, Ászáron jó általános iskolásnak lenni, nagyon jó. 45 éve 

fejeztem be az általános iskolai tanulmányomat, de bizton állítom, a felső tagozatban összesen nem 

volt ennyi programunk, mint itt fél év alatt. Ez valakiknek köszönhető. A magyar államnak a 

nyertes pályázatok miatt, a lehetőséghez képest minden támogatást megadó önkormányzatnak, a 

technikai dolgozóknak, talán picit nekem is. De higgyék el, legfőképp az itt tanító Pedagógusoknak, 

akik ebben a felgyorsult E-világban még mindig szeretettel, szívvel-lélekkel végzik el oktató-nevelő 

munkájukat. Részemről, aki naponta látja és érzékeli munkájukat, óriási „respect” számukra! 

Végül engedjék meg, hogy a közelgő ünnepek alkalmából az Ászári Jászai Mari Általános Iskola 

valamennyi dolgozója nevében Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánjak 

minden kedves Olvasónak. Tanulóinknak ezen kívül sok-sok örömet a szünetben, rengeteg 

ajándékot a fa alá!  

Az iskola nevében megköszönve a megjelenés lehetőségét: Erdősi Gábor 
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Meghívó 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját 
2018. december 21-én 18 órakor kezdődő 

Falukarácsonyunkra 
a Jászai Mari Általános Iskola aulájába 

A műsorban fellépnek: 

a 4. osztályos gyerekek, az iskola színjátszó tanulói; 
valamint a művészeti szakkörös diákok. 

Az ünnepséget követően forró itallal (forralt bor, tea), karácsonyi 
(mézes) sütivel és hagymás, zsíros kenyérrel kedveskednek 

a „Szülői Munkaközösség” lelkes tagjai. 

Hozzon magával egy mécsest vagy viharlámpát, hogy idén is elvihesse az 

otthonába a Betlehemből érkező Békelángot. 

SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk::ÁÁsszzáárr  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa,,    

aa  NNeevveellőőtteessttüülleett,,  aa  TTaannuullóókk  ééss  aa  SSzzüüllőőkk  
  

 „KARÁCSONYRA HANGOLÓDÁS” 

Mindenkit, aki énekelni tud, szeret, vagy csak imitálja szertettel hívunk és 

várunk december 23-án (vasárnap) 17 órakor a Jászai Mari térre, egy 

közös karácsonyi éneklésre. A Jászai Mari Nyugdíjas Klub sok fellépésen 

túllévő 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. A 

meglepetés könnyebb elfogyasztása érdekében javasolt egy otthoni 

bögrével érkezni. 

Minél többen töltsük együtt ezt a szépnek ígérkező estét. Rossz idő (nagymennyiségű eső, szélvihar, 

erős jegesedés) esetén a rendezvény elmarad.  

Pekár Zsolt polgármester 

 


