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KARÁCSONYI GONDOLATOK 

Gyermeki szívvel ünnepelni a Kisdedet 

Talán legkorábbi emlékeinkbe, emlékeink könyvébe visszalapozva a legszebb oldalak azok, 

amelyeken gyermekkori karácsonyaink elevenednek meg. Még a legidősebbek is őrzik az emlékét 
annak, hogy milyen volt gyermekként karácsonyfa alatt énekelni, térdig érő hóban lépdelve vagy 

szánkózva  éjféli misére menni. Az Isten szeretetét ha meg nem 

is értettük, de annál inkább átéreztük kicsi korunkban a  csodát, 
hogy „az Ige testté lett”. Aztán felnőttként egyre inkább 
visszarántanak bennünket „a komoly dolgok” a ráció talajára. 
A hit terén is túlzottan komolyak és elvontak lettünk. Pedig 

a színek, a karácsonyi díszek fényei, a fenyő illata, a  Mennyből 
az angyal dallamai mind arra szolgálnak, hogy az evangélium 
örömhírét felerősítsék, érthetővé tegyék, elmélyítsék a felnőtt 
hívekben is.  

Az Egyházban mindig is nagy jelentősége volt az ünnepnek, 
és ma is az, amikor a  világ talán elfelejtett ünnepelni, vagy 
kifogyott az „ünnepelni valóból”. Amikor az Egyház a  

liturgiában ünnepli a  megtestesülés titkát, megnyilvánul a  belső 
öröm, a  folyamatos megrendültség az Isten végtelen nagysága és 
szeretete előtt. Az ünneplés tehát nem üres, öncélú ájtatoskodás 
és nem is hangulatok keresése, hajszolása. Ezt a  liturgiában is 
megtapasztalható karácsonyi örömöt erősíti bennünk a  

szentáldozás, a  „hópehely Ostya, csöpp búzakenyér”. 

Ugyanakkor otthon, családi körben is ünnepelhetjük Krisztus 
születésnapját. Szeretteinkkel együtt vallhatjuk meg és 

erősíthetjük meg hitünket közös imádsággal és énekléssel, ami minden hangulatfokozó zenénél és 
dekorációnál többet ér. Kisgyermekes szülők és nagyszülők ezzel az otthoni keresztény ünnepléssel 
egyúttal tanítják is a felnövekvő generációt, hogyan kell keresztény módon ünnepelni, hogy a  

karácsony nem merül ki a közös evésben és tévénézésben. Ez a hit megerősítésének egy csodálatos 
lehetősége, Jézus születésének az ünnepe. Hiszen a gyermekek is látják, hogy az ünnepi ima, 
a karácsonyi titok nemcsak az éjféli misére szorítkozik, nem pusztán templomi program, nem 
hagyományőrzés, hanem az élő hitnek a jele, ami otthonainkat, családjainkat is átjárja.  

„Soha nem volt még ilyen áldott éj…”- hangzik az ének Szenteste, és valóban ez a  

rácsodálkozás ideje, pillanata. Azé a kegyelmi pillanaté, amikor észrevesszük, hogy Jézus 
születésével fizikai falak omlanak össze, határok semmisülnek meg és kitágul a  világ. Hitünk 
alapja  szavakkal ki nem fejezhető valóság, amit csak a  tiszta, gyermeki szív képes befogadni, 
melyben megvan a képesség a végtelent látni. Imádkozom azért, hogy minden ünnepet ezzel a  

végtelenre irányuló szívvel éljük át mindannyian ezen a karácsonyon is. Ajándékozzuk meg 
egymást magával az ünneppel, és tanuljuk meg megérteni a gyermekektől, az egyszerű emberektől 
az ünnep lényegét! Vigyünk magunkkal színeket, illatokat, hangokat és lelkületet a  templomból, és 
folytassuk a  hívő ünneplést otthonainkban is. 

MINDENKINEK ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS 

KEGYELEMBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK! 

Magyaros László plébániai kormányzó 
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I D É N  I S  K A R Á C S O N Y T  R E N D E Z Ü N K !  

A színpadi kellékes begyakoroltan kiszámított, rutinos mozdulataira gondolok, amikor advent 

havának elején - a szokott módon és helyeken- megpillantom a színözönben kitörő, hivalkodóan 
magamutogató fényfesztivált. Az egy éves álomból riasztott, szekrény aljából előráncigált, raktár 
mélyéből kitessékelt égőcske-sorok, lámpagarnitúrák kényszerűen engednek a határozott 
mozdulatoknak.  

A naptári idő sürgető kényelmetlenséggel szembesít, tréning-szerűen felgyorsuló lépésekre 

késztet, hogy haladéktalanul beálljak a sorba, versenyképessé válljak és lehetőleg   NE vegyem 
észre az „előzni tilos!” táblát. Hiszen, legalább a közép mezőnyben - az átlagot jelentő sávban - 

megőrizhetem helyemet: „az idén is karácsonyt rendezünk” című műsorban. Lakóházak és 
középületek „ünnepi“ jelmezében, mikulás - télapós - fenyőfás - angyalos, már - már 
jelmezbálszerű forgatagában: múltba révedő, valahol mélyen őrzött vággyal keresem - az emberi 

kézzel rendezett ünnep labirintusán túl - a feledésbe merült betlehemi utat... 
Hirdetőtáblák kiabáló hangoskodással, ünnepi műsorok meghívói - egymást túlszárnyalva - 

figyelemfelkeltő kínálattal, dekoratív küllemmel, a világháló immár követhetetlen fény - ajándék - 
kényelem - miriád-milliárdos játékainak „ellenállhatatlan“  vonzásával pályáznak  ünneplésem 
kisajátítására. 

Karácsonyom rendezvénysorozata... Hívnak, várnak a bevásárló központok, címlistám 
névsorában valamiféle elrendezésre törekszem: a legközelebbiektől a távollévőkig próbálom 
kitalálni, megálmodni a névre szóló ajándékokat. Az éppen megfelelőt, a szívhez szólót, a „csak 
neked“- valót. Ajándéktárgyaim vajon közvetítik-e, elmondják-e, hogy fontos vagy nekem (nem 

csak karácsonykor!!)? Rendezvényem részeként - ajándékaim - nem kerülnek-e a szezonális 
árucikkek kényszerűen szükségszerű -  „szelektív hulladékok“  - sorsára.....? 

Ünnepi gondban vagyok! A fenyőfa karácsonyának sokoldalúsága erőt meghaladó kihívás: 
egészen különleges fenyőfa-típusra gondoltam. Az idén uralkodó színbe öltözik majd minden dísze 
a fámnak és az alatta sorakozó ajándékok csomagolása is harmonizál vele. 

S hátra van még az ünnepi asztal: felsorolhatatlan az étel és ital özöne, esetleg más égtájak 
ínyencségei, édességei, egzotikus gyümölcsei. 

Minderre s a még nem említett nélkülözhetetlen rendezvény - pontokra esélytelen a naptáram - 
órám szerinti időm. 

Készülök, készülődöm, felkészülök, (ki)készülök...? 

Az „idén is karácsonyt rendezünk“ c. program nyomán nem találom Őt, már elveszítettem a 
térképet, az iránytűt, már nem ismerem fel az utat..... 

Ködbe vesző emlékképek, szelíden lágy dallamok, zsoltáros ősök kántálásai („Az Istennek 

szent angyala, mennyekből, hogy alá szála...), gyermekkorom templomában ércesen zengő szózat: 
“...íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, 
aki az Úr Krisztus...(Lk 2,10-11). 

Valaki nekem hozta el a mennyei karácsonyt! Ő értem és hozzám jött, idei karácsonyon is reám 
vár. 

Óvatos határozottsággal csukom be „megrendezett „karácsonyom“ ajtaját és kilépek eltévedt, 
becsapott, megvezetett életem sötétjéből és ELINDULOK a Csillag után. 

„Menjünk el egészen Betlehemig és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk 
az Úr.“ 

„Elmentek tehát sietve..., dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy 
hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.“  (Lk 2,15-16, 20) 

Vajsné Fazekas Ibolya református lelkész 
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GYÜLEKEZETEINK ÜNNEPI RENDJE 
 

ÜNNEPI MISEREND KARÁCSONYI IDŐBEN AZ ÁSZÁRI RÓMAI KATOLIKUS 

TEMPLOMBAN 
 

 December 24-én 20:00 - Karácsonyi éjféli mise Urunk születésének vigíliáján 

 December 25-én 11:30 - Karácsonyi ünnepi Szentmise 

 December 26-án 11:30 - Szentmise Szent István diakónus ünnepén, bormegáldás (akinek 

van saját bora, hozzon 1-1 palackkal az idei borából, mely megáldásra kerül a Szentmise végén) 

 December 29-én 11:30 - Ünnepi Szentmise Szent Család vasárnapján, családok megáldása 
Szentmise után 

 Január 1-jén 11:30 - Újévi Szentmise Szűz Mária Isten Anyja főünnepén 

 Január 5-én 11:30 - Karácsony utáni II. vasárnapon Szentmise 

 Január 12-én 11:30 – Urunk megkeresztelkedésének ünnepén Szentmise és vízszentelés 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit,  
hogy méltón ünnepeljük Jézus Krisztus születésének titkait! 

Magyaros László plébános 
 

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND 
 

 Szenteste - 15:00 óra: Ünnepi istentisztelet a gyermekek műsorával 
 Karácsony napja - 9:00 óra: Úrvacsorás istentisztelet 
 Újév - 15:00 óra: Istentisztelet 

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.” (Lk 2, 14) 

Sok szeretettel várjuk Testvéreinket alkalmainkra! 
Hívogassunk másokat is! Áldott, boldog ünnepeket! 

Bajnóczi Márió evangélikus lelkész 

 

KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEI ÁSZÁRON 

A GYÜLEKEZETI TEREMBEN 
 

 December 22-én, vasárnap de.10:00 órakor adventi istentisztelet lesz 

 December 24-én, kedden 17:00 órakor szenteste, ünnepi istentisztelet a gyermekek 
szolgálatával 

 December 25-én, szerdán de.10:00 órakor, karácsony első napján úrvacsorás istentisztelet 
 December 25-én, du.16:00 órakor a legátus szolgálata 

 December 26-án, hétfőn de.10:00 órakor, karácsony második napján istentisztelet 
 December 29-én, vasárnap, de.10:00 órakor istentisztelet 
 December 31-én, kedden, Óév napján, 17:00 órakor istentisztelet 
 2020. január 1-én, Újév napján istentisztelet lesz 

SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK AZ ÁSZÁRI PRESBITÉRIUM NEVÉBEN: 

Vajsné F. Ibolya református lelkész 
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MIÉRT VÁROM A KARÁCSONYT? 

Már 4 éve annak, hogy 2015 karácsonyában 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? Mit várnak a karácsonytól?” Idén újra 
megkérdeztük a gyerekeket. 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”. 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 várom a Jézuskát, megyünk templomba is…”; „mert lesz karácsonyfa és alatta sok 
ajándék…”, „mert lehet, hogy lesz hó, sétálunk és minden szép…”; „mert ilyenkor sütünk anyával 
süteményt…”; „mert senki nem dolgozik, amikor van karácsonyfa…”;„mert megkapom, amit már 
régen szeretnék, egy olyan dobozt, amit, ha kinyitok, hercegnő táncol benne…”; „azért, hogy sokan 
jöjjenek hozzánk és mindenki boldog legyen…”; „mert minden fel van díszítve, jönnek a rokonok, 
meg mézeskalács és sok süti van…”; „mert anyával és apával aludhatok, meg ajándékot 
kapunk…”; „azért, hogy a Jézuskának tudjak rajzolni és megkapja, és szeressen engem…”; „azért, 
hogy sokat lehessek anyával, szeretet legyen. Jöjjön a Jézuska, legyen ott papa és mama is…”; 

„mert szeretek ajándékot kapni és a családommal lenni…”; „a sok ajándékért, és, hogy feldíszítsük 
a fát…”; „feldíszíthetjük a fát és együtt lehetünk…”; „jó, hogy együtt bontogatjuk a sok 
ajándékot…” 

AZ ÁSZÁRI  JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAINAK GONDOLATAI 

ÖMLESZTVE 

„Nekem a karácsony a szeretetről szól. Az ünnepi asztalról, a szépen feldíszített fenyőfáról, ahol az 
egész család együtt van. A barátokkal való korcsolyázásról, a vidámságról és az összetartozásról. 
Nem kell mindennek tökéletesnek lennie, az együttlét a fontos.” 

„Az ajándékozás öröme, amikor adhatok a családomnak egy kis apróságot és én is megkapom, amit 
szeretnék.” „Nekem a karácsony a meleg, békés, szeretettel teli ünnepet jelenti, amikor a család 
együtt van. Ilyenkor semmi nem állhat a boldogság útjába. Együtt gondolunk szeretteinkre, és 
azokra, akik nem tölthetik szeretetben családjukkal az ünnepeket. Ilyenkor szívesen adományozunk, 
mert örömöt adni jó gyereknek, felnőttnek egyaránt. Nekem a karácsony nem a drága ajándékokat 
jelenti, hanem a boldogságot és a szeretetet.” „Örömteli pillanatok például, amikor együtt 
vacsorázik a család.” „Karácsonyi készülődés az egész családdal, ami jobban megerősíti a családi 
köteléket.” „A karácsonyi vásárok hangulata, sötétben a karácsonyi fények alatt sétálgatás a 
családdal, barátokkal.” „A karácsonyi hangulat az ajándékozás során.” 

„Szeretet, boldogságot, örömet, ajándékot, hogy az egész családdal együtt ünnepeljünk. 
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Szerintem a karácsony az év legszebb ünnepe. Ilyenkor mindenki kicsit elcsendesedik és próbál 
kedvesebben viselkedni a megszokottnál. A kedvenc elfoglaltságom ilyenkor a mézeskalácssütés. 
Karácsony este templomba megyünk, s a kókuszos szaloncukor is különlegesnek és finomnak tűnik.”  

„A fa díszítése a családommal és a karácsony hangulata.” „Családi boldog pillanatok, 
ajándékozás.” „Békét, nyugalmat, szeretetet.” „Hogy a családommal boldogan ünnepeljünk.” „Sok 

hót és a családommal egy szép karácsonyi éjszakát.” „Remélem, egyszer ez az ünnep majd a hóról 
szól, ahol minden fehérben pompázik majd. Számomra a karácsony a szeretetről és a boldogságról 
szól. A tökéletesség és a látvány elhanyagolható dolgok. Ilyenkor a család a lényeg és nem az 
ajándékok.” 

„Nekem a karácsony egy olyan ünnep, amikor a családdal összeülünk, elfelejtjük a mindennapok 
fáradalmait, végre beszélgetünk, viccelődünk.” „Kitűnő tanuló legyek.” „Végre szünet legyen!” „A 

karácsony illata nagyon jó, erre várok egész évben.” „Szerintem a Karácsony nem az ajándékokról 
szól, hanem arról, hogy együtt legyen mindenki a számára fontos személyekkel.” 

„Hogy együtt legyen a család!” „Erőt, egészséget és hogy együtt legyen a család.” „Én azt várom 
a Karácsonytól, hogy együtt legyen a család és boldogok legyünk.” „Együtt legyen a család és 
minél több családtagomhoz eljussunk.” „A családi együttlétet.” „Hogy a mamával is tudjam 
ünnepelni a karácsonyt!” „Azt hogy a családunk együtt legyen és boldog békés ünnepünk legyen!” 

„Mindenki boldog legyen, és sok rokonommal találkozzak!” „Azt várom a karácsonytól, hogy végre 
fehér karácsony legyen és lehessen kint jókat játszani.” „Azt várom a karácsonytól, hogy mindenki 
boldog legyen.” „Azt várom a karácsonytól, hogy ne legyen iskola.” „Azt várom a karácsonytól, 
hogy a kedvenc játékomat kapjam meg.” „Azt várom a karácsonytól, hogy együtt legyen a család és 
óriásit tudjak enni.” „Azt várom a karácsonytól, hogy a család együtt legyen és fehér karácsony 
legyen.” „Azt várom a karácsonytól, hogy szép nagy fenyőfánk legyen és lehessen szánkózni és 
hóembert építeni.” 

„Én azt szeretem a karácsonyban, hogy nagyon finom mézeskalács illat lepi el az egész lakást.” 
„Azért várom, mert a sok ajándékkal játszunk a családdal együtt.” „Azért várom, mert imádok 
síelni és alig várom már, hogy menjünk.” „Azt várom a karácsonytól, hogy legyen hó.” „Várom, 

hogy legyen kocsonya és mézeskalácsot készítsünk.” „A karácsonyt várom, mert remélem, hogy 
együtt lesz a család és együtt töltjük az ünnepet.” 

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 2019. november 21-i rendes ülésén a Képviselők megvitatták és elfogadták 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatát.  
Társulásaink delegáltjaikról és helyettesítőikről is döntöttünk: A Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Pekár Zsolt polgármestert, 
polgármester távolléte, akadályoztatása esetén pedig helyettesítésére Ligeti Gábor alpolgármestert, 
mindkettőjük együttes távolléte, akadályoztatása esetén Rakó László önkormányzati képviselőt 
delegáltja tanácstagnak. A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsba Pekár Zsolt 
polgármestert, akadályoztatása esetén Ligeti Gábor alpolgármestert delegálja tanácstagnak. 
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Engedélyeztük a Győri utca 1./a alatti üzlet előtti parkoló kialakítását azzal a kikötéssel, hogy az 

üzlet mindenkori tulajdonosa biztosítja az üzlet és a kialakuló parkoló közti két méter széles sávon 
az akadálytalan gyalogos közlekedést.  
A Testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Győri utca 4. szám alatti ingatlan előtt kialakult 

csapadékvíz-elvezetés problémájának megoldására javaslatot dolgozzon ki. 

A fogászai ellátás zavartalan biztosítása érdekében, a költségvetés tartaléka terhére engedélyezték a 
Képviselők, az elromlott kompresszor cseréjét a fogorvosi rendelőben. 
A Testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az óvoda villámvédelmi terveinek elkészítéséhez 
három árajánlatot beszerezzen, és az árajánlatok birtokában a legolcsóbb ajánlatot tevővel a 
szerződést megkösse. 

A Képviselő-testület megerősítette azon szándékát, hogy a meglévő hivatali szervezetet nem 
kívánja átszervezni. Hivatali feladatait a Kerékteleki községgel létrehozott és fenntartott Ászári 
Közös Önkormányzati Hivatal útján kívánja ellátni. A hivatali feladatellátásról más 
önkormányzattal, vagy önkormányzatokkal megállapodást kötni, vagy más módon társulni nem 
kíván. Megj.: 2013. január 1-től a 2000 fő alatti települések nem tarthatnak fenn önálló hivatalt, 
hanem társulniuk kell. Az önkormányzati választás követően 60 nap áll rendelkezésükre az 

önkormányzatoknak, hogy a társulási szerződéseiket felülvizsgálják, illetve hogy új társulást 
hozzanak létre. A határozat meghozatalának fontosságát az is indokolta, hogy járásunkban több 
önkormányzat is új társulásokat hozott létre, így egyes települések „társ” nélkül maradhatnak. Pl. 
Császárt a korábbi társai elhagyták, így a polgármestere megkeresett bennünket társulási 
szándékkal, mert amennyiben a törvény adta időkorláton belül nem társulnak, akkor az illetékes 
kormányhivatal jelöl ki számukra „befogadó” hivatalt. 
Zárt ülésen a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatra beérkezett 9 db kérelem 

mindegyikét támogatta a Képviselő-testület. Az ülést követően közmeghallgatást tartottunk. 
Pekár Zsolt polgármester 

T á j é k o z t a t á s  h á z a l ó  ü g y n ö k ö k r ő l   

Az elmúlt időszakban a lakosság részéről többen jelezték, hogy az egyik magyar telefonos cég 
munkatársai szolgáltatási ajánlatokkal keresték meg őket. Ennek oka az, hogy Ászár község 

területén hálózat korszerűsítést végeztek. A rézvezetékes hálózatot modern optikai hálózatra 
cserélték elsősorban az oszlopokon, de egyes utcákban földkábel került lehelyezésre. A cég a 
fejlesztésnek köszönhetően megújuló szolgáltatásait szeretné értékesíteni településünkön is.  
Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy körültekintően és elővigyázatosan járjanak el a „házaló 
ügynökökkel”! Az említett cég munkatársai igazolni fogják magukat, és a helyszínen nem szednek 
be pénzt. Amennyiben gyanús eseteket tapasztalnak, akkor értesítsék a rendőrséget! 

Pekár Zsolt polgármester 

J ó  t u d n i !  K ö z é r d e k ű  t e l e f o n s z á m o k , e l é r h e t ő s é g e k  

Községháza (leánykori nevén: Polgármesteri Hivatal): 34/353-938 

Mellékek: 101 – titkárság, hagyaték; 102 - szociális osztály; 103 – humánpolitika;  
104 – gazdálkodás, pénzügy, adóügy; 105 – aljegyző; 106 – családsegítő; 108 – polgármester 

Kisbéri Járási Hivatal 34/795-730 

Háziorvosi rendelő: 34/353-755 



 
11 

Fogorvosi rendelő: 30/263-9511 

Védőnői szolgálat: 34/353-512 

Orvosi ügyelet (Kisbér): 34/354-000 

Jászai Mari Általános Iskola: 34/3525-386 

Kuckó Óvoda: 34/352-334 

Könyvtár, Közösségi Ház: 34/552-195 

Lombtalanítás megrendelése: 34/359-355 

Hibabejelentők 

Közvilágítás: www.kozvilhiba.hu 

Vízközmű-szolgáltatás: 80/426-426 

Gázszivárgás: 80/301-301 

Pekár Zsolt polgármester 

Adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedések bevezetése Ászár Község 
Önkormányzatánál 

2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó az Általános Adatvédelmi Rendelet, ismertebb 
nevén GDPR.  
A nemzeti jogban a személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok megismerésének általános 
szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (Infotv.) – összhangban a Rendelet szabályozásával - tartalmazza. 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet és az Info törvény alapelveket fektetett le, többek között azzal 
kapcsolatban, hogy személyes adatokat csak célhoz kötötten és megfelelő jogalappal kezelhet az 
adatkezelő. 
A személyes adatok kezelését - ideértve az adatfeldolgozást is - követhetővé és ellenőrizhetővé kell 
tenni minden érintett számára, vagyis mindenkinek joga van tudni, hogy ki, hol, mikor és milyen 
célra használja fel a személyes adatát az adatkezelő. 
Ászár Község Önkormányzatának, Ászári Közös Önkormányzati Hivatalnak, a helyi 

közügyek intézése, a helyi közhatalom gyakorlása során kötelezettségként kell biztosítani és egyben 
alkalmazni a Rendelet, valamint a kapcsolódó nemzeti adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályi 
előírásokat. 
Ennek eleget téve az elkészített adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat az Önkormányzat, a 
Közösségi Ház, az Óvoda, és a védőnői szolgálat tekintetében átadásra került, mely az 
Önkormányzat épületében és honlapján mindenki számára nyilvánosan elérhető. 
Az Önkormányzat és vagy Hivatal által szervezett programok helyszínére minden esetben 
adatkezelési tájékoztató kerül kifüggesztésre. Jogszabályi kötelezettség az érintett személyek 
előzetes tájékoztatása arról, hogy a rendezvényen fénykép és videó felvétel készül, melyek az 
Önkormányzat online felületein (https://www.aszar.hu weboldalon és Facebook oldalon) és egyéb 
papír alapú kiadványokon, sajtótermékekben megjelenítésre kerülnek. Ennek értelmében, a 
rendezvény területére történő belépés, mint ráutaló magatartás hozzájárulásnak minősül. 
Ha az Önkormányzat és vagy Hivatal nyilvánosságra hozza a személyes adatot, adatokat – 

fényképet, videó felvételt – és az érintett élni kíván a törlés, elfeledtetés jogával, az adatkezelő 

https://www.aszar.hu/
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megtesz minden ésszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy az érintett személyes adata 
törlésre kerüljön. A törlési kérelmet az érintettnek az Önkormányzat vagy az adatvédelmi tisztviselő 
részére szükséges megküldenie.  
Köszönöm Polgármester Úrnak és az Önkormányzat összes dolgozójának a lelkiismeretes segítő 
munkáját, támogatását. 

László Gábor adatvédelmi tisztviselő 

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI 
ÁSZÁR KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ESEMÉNYEI 2019-BEN 

Ismét eltelt egy esztendő! 
Ahogy az elmúlt években, így 2019-ben is január hónapban volt az Alapítványi bál, a szokásos 

disznótoros vacsorával. Az előkészületek már január első hetében elkezdődtek, a környékbeli 
vállalkozások felkeresésével. Sokan szép és értékes ajándékkal járultak hozzá a bálon kisorsolásra 
kerülő nyereményekhez. Köszönet jár a bálon résztvevő valamennyi magánvendégnek is, hiszen ők 
is hozták magukkal a felajánlott tombola tárgyakat. Ezúton köszönjük a sok-sok támogatást, és 
2020-ban ismét számítunk az Önökre! 

A szokásoknak megfelelően, ebben az évben is az Alapítvány vásárolta meg a virágok egy 
részét a település tereire, a Jászai Mari Emlékházhoz és a Tájházhoz. Sajnos ebben a szezonban 
történt viráglopási események, felháborodással töltötték el a lakosságot, a kertgondozókat és az 
Alapítványi tagokat is! Remélem, hogy ilyen esemény többé nem fordul elő a településen! A szép 
virágok és növények, mindannyiunk jó közérzetéhez és a szép látványhoz járulnak hozzá.  

Április hónapban, új ülőbútorok vásárlásával támogattuk az ászári háziorvosi rendelőintézetet. 
A régi székek már tönkre mentek, ezért dr. Nemes Tünde Főorvos Asszonnyal egyeztetve 
választottuk ki és vásároltuk meg az új ülőalkalmatosságok. 

A Falunap, a Szüreti Vigalom eseményeihez is hozzájárultunk, úgy ahogy eddig minden évben.  
Az ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesületet anyagi segítséggel támogattuk, hogy a 

Posza tó mellet felállított régi prés elnyerhesse eredeti formáját, és így egy új, szép látnivalóval 
bővült településünk.  

Sikerült elkészíttetni egy látványos fotókkal gazdagon illusztrált 2020-as falinaptárt. Amely 
Ászárt, a mi falunkat mutatja be, csodálatos fotókkal annak, aki kezébe veszi ezt a gyönyörű 
kiadványt. A fotókat Jámbor Lajos készítette, a nyomda részére az összeállítást, szerkesztést Pekár 
Zsolt Polgármester úr végezte. A naptárak elérhetők az Alapítvány részéről nálam, Magyar 
Tibornénál, 20/5847277 telefonszámon, vagy Vargáné Zalka Andrea boltjában lehet rá jelentkezni.   

Ebben az évben anyagi támogatást nyújtottunk a Sakkverseny megrendezéséhez, valamint a Kis 
Langallik táncosok részére. 

Ebben az évben is megtartottuk az Adventi koszorúkötést a Közösségi Házban, november 29-

én. Ennyi érdeklődő még sohasem volt ezen az eseményen, mint ebben az évben. A sok érdeklődő 
ellenére, nagyon jó hangulatban telt el az este. A jó hangulathoz hozzájárult még a libazsíros kenyér 
lilahagymával, a finom forralt bor és gyermekeknek a meleg citromos tea. Mindezek mellé, még 
karácsonyi süteményt is szolgáltunk fel vendégeinknek. Ezen az estén sok szép koszorút, asztali 
díszt és ajtó díszt készítettek az ügyes kezűek. A katolikus, az evangélikus és a református egyház 
részére is elkészültek a gyönyörű koszorúk. A Közösségi Ház és a Községháza is kapott szép 
adventi koszorút. Köszönjük a segítséget Lipovicz Veronikának, Vitárisné Magdikának és Séra 
Jánosné Erzsikének, akik szakmai segítségükkel támogatták a koszorúkötőket. Az eseményről 
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Kovács Melitta készített fotókat, amit az Ászár község Facebook oldalán tekinthetnek meg. 
Köszönjük a segítséget a Közösségi Ház dolgozóinak is. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy ebben az évben is szép összeg érkezett az Alapítvány 
számlájára, a 2018. évi adóbevallások utáni 1% támogatásból.  

Köszönjük valamennyi felajánlónak! 

Az ünnepekhez közeledve, az Ászár Községért Közalapítvány tagjai, és a magam nevében, 
kívánok Mindenkinek Áldott Békés Karácsonyi ünnepeket és Boldog Új Évet! 

Magyar Tiborné a Kuratórium elnöke 

RÖVID HÍREK ÉS KARÁCSONYI ÜDVÖZLET AZ ÁSZÁR KSE-TŐL 

Karácsony közeledtével a megyei bajnokság őszi fordulói már lezárultak. Most a téli felkészülés és 
téli tornák ideje zajlik. Az Ászár KSE csapati közül az U 13, U14, U16 és U19 korosztályok 
szerepelnek a futsal bajnokságban. Ezek a bajnokságok folyamatosan indulnak, jelenleg az U13 

tornái kezdődtek már meg.  
A téli hónapokban az edzések az Ászári Jászai Mari Általános Iskola sportcsarnokában zajlanak, 
amelyeket ingyenesen bocsát a Sportkör rendelkezésére az iskola, amelyért köszönet az iskola 
vezetésének. 
A tavaszi bajnokság 2020. március 1-jén kezdődik meg a felnőtt csapatok fordulóival. Az 
utánpótlás csapatok a március 14-i hétvégén lépnek először pályára.  
A bajnokság megkezdése előtt 2020. február 15-én (szombaton) kerül sor a szokásos Sportbálra, 
ezúton is szeretettel hívunk mindenkit. 
Kedves Ászáriak! Az Ászár KSE minden labdarúgója és vezetősége 
nevében mindenkinek békés, áldott karácsonyi ünnepeket, egészségben, 
örömökben, eredményekben gazdag 2020-as évet kívánunk! Hajrá 
Ászár! 

Varga Ferenc SE elnök 

ÉV VÉGI ÖSSZEGZÉS  

A HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLETNÉL 

A 2019-es esztendőnek is komoly tervekkel kezdtünk neki. Egy rövid összegzésben mutatom be, 
hogy mit is csináltunk a lassan véget érő esztendőben. 
Januárban Kisbéren voltunk egy könyvbemutatón, és részt vettünk a Don- kanyarról szóló 
megemlékezésen. 27-én a Római Katolikus szentmise után megkoszorúztuk Hérics Márton 
emléktábláját. 
Február elején, a már hagyományosnak számító teadélutánt tartottuk meg „Ászár – Kisbér anno” 
címmel.  
Márciustól a bálványprés előkészületeivel voltunk elfoglalva. 
Május közepén kirándulni voltunk a Zala megyei Nagypáliba, visszafelé megnéztük a kámi 
arborétumot. 
Június első napjaiban Trianonra és a Hősökre emlékeztünk. A Szent Iván napi II. falukerülő, ahol a 
templomainkat néztük meg, nagyon tartalmas volt. De egy vihar sajnos elmosta az immár 
hagyománynak számító máglyagyújtást. 
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A nyáron az építkezésé volt a főszerep, júliusra már álltak a pavilon oszlopai, és kész volt az aljzat 
burkolása is. Augusztusban festettük a tetőanyagot, és 10-én már kész volt a tető a pavilonon. 
Szeptember csak a kősúlyos bálványprésről szólt. Csiszoltuk, festettük, szállítottuk, összeraktuk! 
Majd a szüreti fölvonulás keretében átadtuk! Az összefogás, akarat, mi mindenre képes! 
Az őszi hónapok a kutató – gyűjtő munkával folytatódnak. Ennek egyik érdekes eredménye, egy 
régi fénykép a Református templomról (1900-as évek eleje). Javított, bekeretezett változatát a 
Reformációs hét utolsó napján átadtuk a Tiszteletes asszonynak. 
Készülünk a 2020-as évre, mert lesz bőven tennivaló. Hérics Márton születésének 165., halálának 
110. évfordulója, Jászai Mari születésének 170. évfordulója lesz.  
Március 27-én lesz 75 éve, hogy véget értek a II. világháború harcai Ászáron. Egy fotókiállítást 
tervezünk, ahová még keresünk fényképeket a faluhoz kapcsolódóan a háborús időkből. Június 4-én 
lesz száz éve, hogy földarabolták Magyarországot! Az alkalomhoz méltó megemlékezést tervezünk. 
Szeptemberben préselni akarunk a bálványpréssel.  
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik segítettek, támogattak bennünket a 2019-es 

esztendőben!  
Tisztelt Ászáriak! Áldott Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Új Évet kívánok, a magam és az 
Egyesület tagsága nevében! 

Kálmán János elnök 

HÍREK A KUCKÓ ÓVODÁBÓL 

Gyorsan véget ért, a 2019-es év is.  
Még alig jöttünk vissza szeptemberben a nyári szünetről, a középső csoportosok, 

természetvédelmi kiránduláson vettek részt Pusztavámon, a Vajda János Erdészeti Erdei Iskolában 
és úszásoktatáson voltak 10 alkalommal Móron a Wekerle Sándor Szabadidő Központ uszodájában. 
Ezen alkalmakat az EFOP – 3.9.2 – 16 – 2017 – 00018 „Térségi együttműködés a Bakonyaljától a 
Dunáig” pályázatból finanszírozta az önkormányzat. 

A kis csoportosok lassacskán megérkeztek az óvodába, ki így, ki úgy vette az akadályokat. De 
elmondhatjuk, hogy szépen beszoktak, felvették az óvoda ritmusát, és már szépen kiismerik 
magukat az épületben, a gyerekek és felnőttek között egyaránt. 

Az ősz folyamán kicseréltettük az óvoda épületén a régi, tönkrement cserepet, így már az egész 
tető új ruhában pompázik, s remélhetőleg kibír annyi időt, mint elődje. A leszedett, még használható 
cserepekből került néhány helyre a faluban, melyet a Honismereti Kör használt fel. A többi, 
használhatatlan cserép, mezőőrünk és néhány segítőkész apuka, nagypapa segítségével 
törmelékként, töltésnek lett elszállítva egy jó hangulatú és szerencsés szombat reggelen, hiszen alig 
végeztünk, és eleredt az eső. A munka gyorsan és vidáman zajlott egy kis pogácsa és üdítő 
kíséretében. Köszönjük Kovácsné Erzsikének és társainak a maradék hulladék elszállítását. 

Az Állatok Világnapja alkalmából nagyon sok kis gyermek hozta el megmutatni kis kedvencét a 
többieknek. A törpe hörcsögtől az ékszer és mocsári teknősökön keresztül, papagáj, pinty, 
halacskák, nyuszi, cica és kutyus is érkezett. Persze két utóbbit, egy kis simogatás után hazavitték a 
szülők. 

A nagy csoportosok ügyesen felkészültek a Szépkorúak napjára, szép műsorral köszöntötték kis 
falunk idősebb lakosait. 
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Az őszbúcsúztató mulatság mindhárom csoportban jó hangulatban telt, melyet az Ákom-bákom 
Bábszínház előadása koronázott meg. 

A Mikulást mindenki nagyon várta, csak azért voltak szomorúak a gyerekek, mert nem volt hó, 
így a hangulat sem volt az igazi. Pedig Mikulás bácsi, és kedves Krampusza nagyon sok ajándékot 
hozott a lurkóknak, akik megígérték, hogy továbbra is rendesen viselkednek, nem lesz rájuk panasz. 
(legalábbis az óvodában ).  

Jelenleg lelkesen készülünk a karácsonyi ünnepségre. Kíváncsian várjuk a Jézuskát, hogy 
csodaszép fát hozzon nekünk, alatta sok-sok ajándékkal. 

A karácsonyi forgatag után gyorsan kipihenjük magunkat, és újult erővel kezdjük a 2020-as évet.  
E z ú t o n  k í v á n o k  a  f a l u  m i n d e n  l a k o s á n a k  B o l d o g  K a r á c s o n y t  

é s  S i k e r e k b e n ,  E g é s z s é g b e n  G a z d a g  Ú j  É v e t !  

Az Ászári Kuckó Óvoda dolgozói és gyermekei nevében: Novák Viola 

„AMIT ESZEL AZZÁ LESZEL” 

főzőtanfolyam és háztartási ismeretek elsajátítása az EFOP – 3.9.2 – 16 – 2017 – 00018 „Térségi 
együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig” program keretében. 

2019. szeptember 6. és november 15. között, heti 3 órában „Amit eszel azzá leszel” elnevezésű 
képzésen vehettek részt az érdeklődők. A tanfolyam elsődleges célközönsége az ászári iskolás 
gyerekek és szüleik voltak.  

Szakmai segítséget Smeller Kitti funkcionális táplálkozási referens és Ligeti Krisztina szakács 
nyújtott. 

A tanfolyam célja volt megismertetni a gyerekekkel az egészséges táplálkozás alapjait. Az 
elkészült ételek minden esetben cukor-, tej- és gluténmentes alapanyagokból készültek.  

A menü összeállításánál a gyerekek kedvencei kerültek előtérbe, így készült többek között 
glutén-, tej- és cukormentes pizza, kókuszgolyó, túrós tészta, túró-rudis sütemény, kókuszos és 
mogyorós keksz, tejbedara, almás pite, palacsinta.  

A gyerekek lelkesen segédkeztek a munkálatokban. A kisebbek formázták a kókuszgolyókat és 
kekszeket, töltötték a palacsintákat, rétegezték a rakott krumplit, csavarták a croissant, sodorták a 
rácsokat az almás pite tetejére és még a citromfacsarással is megpróbálkoztak.  

A nagyobbak megtanulták melyek az egészséges lisztek, miben van glutén, recept alapján 
kimérték és összeállították a tésztákat, gyúrták és nyújtották azokat. Nagyon értékelték és meg is 
ették, amit nagyrészt ők főztek 

A felnőttek segítséget kaptak, hogy milyen módon és milyen lépésekkel tudják elkezdeni az 

egészséges étkezésre való átállást. Elsősorban hagyományosnak számító ételeket készültek, de 
minden esetben volt egy pici csavar is a receptekben, amit a résztvevők mindig lelkesen fogadtak és 
később be is számoltak arról, hogyan vált be otthon, a családjuk körében az új receptúra.  

Smeller Kitti funkcionális táplálkozási referens rengeteg, elsőre meglepő, mégis nagyon hasznos 
információval látta el a résztvevőket. Ilyenek voltak például: a glutén szervezetre gyakorolt káros 
hatása nem csak az orvosilag kimutatható esetekben; az egészségesnek hitt laktózmentes tej mögötti 
igazságok. 

A képzés ideje alatt sokszor vicces helyzetek gondoskodtak arról, hogy a jelenlévők 
megtanuljanak spontán, rugalmasan hozzáállni a főzéshez. Előfordult, hogy elromlott a mérleg, így 
anélkül kellett folytatni az étel összeállítását. Volt olyan is, hogy otthon maradt a tojás, így nem volt 
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más hátra, meg kellett csinálni anélkül a süteményt. Az utolsó alkalomra, a résztvevők kérésére 
mindenki hozhatott egy otthon elkészített finomságot azokból az ételekből, amiket a tanfolyamon 
tanultak meg egészséges módon elkészíteni.  

Vidáné Sinigla Melinda beszámolójából ollózva 

HÍREK AZ ISKOLÁBÓL 

 

MOSOLY MANÓ AKCIÓ 

Iskolánk az idei tanévben csatlakozott a Mosoly Manó akcióhoz. A program keretében a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat az iskolák és a tanulók közreműködésével gyűjt a rászoruló gyermekeknek 

karácsonyi ajándékokat. Minden diák és szüleik részére 
adott a lehetőség, hogy az otthon feleslegessé vált, 
megunt, jó állapotban levő játékokat az adománygyűjtés 
keretében felajánlják a szegény családok gyermekeinek.  
Mint a program felelőse, nagy örömmel tapasztaltam, 
hogy a tanulók és a pedagógusok szívügyüknek 
tekintették e nemes célt olyannyira, hogy a játékok 
válogatásától, rendszerezésétől kezdve, a csomagoláson 
keresztül, egészen a szállítás pillanatáig, mindenben 
segítették a munkámat. Végül több mint 50 becsomagolt 

ajándékdoboz került elszállításra a GLS futárszolgálat jóvoltából, akik teljes mértékben támogatják 
és segítik a program megvalósulását.  
Ezúton szeretném megköszönni az iskola vezetőségének, az osztályfőnököknek, a tanulóknak és a 
szülőknek is a segítséget, bízva abban, hogy a következő években is összefogunk majd a rászoruló 
gyermekek örömteli, szívmelengető, boldog karácsonyáért.  

Kovács Kinga 
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PÁLYAORIENTÁCIÓ 

Az alap- és középfokú oktatásban a Nemzeti Alaptanterv értelmében a pályaorientáció fontos 
fejlesztési terület. Kiemelt cél a pályaválasztás fontosságára felhívni a figyelmet, valamint 
előkészíteni a pályaválasztási folyamatot. Iskolánk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minden diák 
számára biztosítsa a megfelelő képzési irányt. Az iskola szerepe kiemelkedően fontos a majdani 

továbbtanulásban és a munkaerőpiacra történő sikeres belépésben. 
Ennek érdekében idén pályaorientációs nap keretén belül diákjaink 
különböző előadásokon vehettek részt, valamint szaktanácsadó segítette 
a 8. osztályosokat abban, hogy mindenki válaszolni tudjon a „Mi leszel, 
ha nagy leszel?” kérdésre. Részt vehettek továbbá üzemlátogatáson, 
megismerkedhettek különböző szakmákkal. A rendőrségtől, 
mentőállomásról, a kisbéri kórházból szakemberek jöttek és ismertették, 
népszerűsítették saját szakmájukat tanulóinkkal. Megismerkedhettek a 
fémmunkával és részesei lehettek kozmetikai bemutatónak is. Köszönet 
a segítőkészségéért Mocher Imre és Mocher Edina vállalkozóknak, 
Kuczin Barnabás rendőr főtörzsőrmesternek, Krausz-Tóth 

Hajnalka kozmetikusnak, Tóthné Horváth Mária egészségügyi szakápolónak és Tóth Eszter 
mentőtisztnek, akik sokat segítettek abban, hogy ez projekt létrejöhessen. A témát folytatni 
fogjuk! 

Legfőbb célja ennek a programnak, hogy elősegítse a tanulók ismereteinek, tapasztalatainak 
bővítését a munkavégzés különböző színterein, megkönnyítve ezzel a majdani pályaválasztási 
döntés meghozatalát. 

Garas Mariann intézményvezető 

„ARANYESŐT” HOZOTT A MIKULÁS HÓ HELYETT 

A kisbéri Petőfi Sándor Általános Iskola meghívásának tettünk eleget 2019.december 6-án. 
Labdarúgóinkkal részt vehettünk a Zsivótzky Gyula Sportcsarnokban rendezett Mikulás kupán. Két 
korosztályban vitézkedtünk (Szerkesztői megjegyzés: mert csak ennyi volt.) és veretlenül végeztünk 
az élen. 
A harmadik korcsoportban (5-6. osztály) győztes csapat névsora: Bódis Bence, Méhes Dániel, 
Méhes Gergely, Mocher Samu, Nyári Márk, Ravasz Krisztián, Szabó András Gábor, Tóth 
Lőrinc. 

Mérkőzéseink: 
Ászár Jászai – Bakonyszombathely 8-0 

Ászár Jászai – Bakonysárkány 6-0 

Ászár Jászai – Kisbér 2-2 

Ászár Jászai – Kisbér 5-1 

Ráadásul a harmadik korcsoport gólkirálya 
Jászais tanulónk Méhes Dániel lett, aki 

Méhes Gergellyel karöltve és persze 
szenzációs kapusunkkal Mocher Samuval 
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emberfeletti teljesítményt nyújtott az összes meccsen. 

A negyedik korcsoportos (7-8. osztály) „arany”csapat: Bogdán Ákos, Juhász Tamás, Kovács 
András, Pénzes András, Polgár Bence, Polgár Patrik, Rumi József, Szabó Gergő, Wolf Gábor, 
Zséfár Márk. 

Eredményeik: 
Ászár Jászai – Bakonysárkány 5-0 

Ászár Jászai – Kisbér 3-1 

Ászár Jászai – Kisbér 2-0 

Az már csak tényleg hab a tortán, hogy 
a nagyobbak közül is a Jászai csapata 
adta a gólkirályt Polgár Bence 

személyében. 
Köszönjük szépen a meghívást, a 
szuper szervezést, Szabó Áron 
segítségét, türelmét és a fiúknak a 
fergeteges játékot. (Szerkesztői 
megjegyzés: Köszönjük a labdarúgó egyesületeknek, elsősorban az Ászár KSE-nek, hogy ilyen jól 
felkészült focistákat nevelnek.) Hajrá Ászár!!! 

Szalai Richárd testnevelő 

SZÜLŐK-NEVELŐK BÁLJA 

Tizenegyedik alkalommal rendeztük meg november 23-án iskolánkban a szülők-nevelők bálját. A 
nyolcadik osztályosok nyitótánccal készültek 
erre az eseményre. Szeptember elején kezdték 
meg a felkészülést Túri Enese vezetésével. Heti 
két órában gyakoroltak, sajátították el az angol 

és bécsi keringő alaplépéseit. A bál napján este 
hét órára várták diákjaink szüleiket, rokonaikat 
az iskola sportcsarnokába, hogy bemutathassák 
három hónap kemény munkájának eredményét. 
A vendégeket Garas Mariann igazgatónő 
köszöntötte, majd a gyerekek nyitótánca 

következett. Először angol keringőt, azt követően 
bécsi keringőt táncoltak. 18 pár lépett fel, a 36 
gyermek betöltötte a feldíszített csarnokot. A 
műsoruk végén lekapcsolták a lámpákat, s 
fényjátékkal zárták nyitó táncukat. Hatalmas 
tapsot kaptak, nagy sikert arattak. Ezt követően a 
diákok felkérték tanáraikat, majd szüleiket az első 
táncra. A vacsorát már mindenki az aulában 
fogyasztotta el, amelyet előző nap a Szülői 
Munkaközösség rendezett be, és megterítette az 
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asztalokat. Nekik köszönhetjük, a nyolcadikosok tortáit is, aminek a gyerekek nagyon örültek. 
Vacsora után hajnalig tartott a mulatság. A jó hangulatról a Syncron együttes gondoskodott. 
Szeretnénk köszönetet mondani a felkészítő tanároknak, a nyolcadik osztályosoknak és 
szüleiknek, valamint a Szülői Munkaközösség tagjainak áldozatos munkájukért. 

Deák Annamária osztályfőnök 

MIKULÁS A SULIBAN 

Minden év december 6-án vagy az ahhoz legközelebb eső napon a felsős osztályok elmennek 
mikulásozni az alsósokhoz. Minden osztályból kiválasztanak egy-egy embert, aki vállalja a Mikulás 

szerepét. A többiek elkísérik őt egy adott alsós osztályhoz és 
szétosztják a saját kezűleg összeállított ajándékokat a gyerekek 
között. A kicsik erre az alkalomra versekkel és dalokkal 
készülnek a Télapónak.  
Ehhez az ünnephez kapcsolódóan a felsősök Mikulás bulin 
vehetnek részt. Ebben az évben december 6-a épp péntekre esett, 
így pont a napján tudták megszervezni a bulit. Néhány 
osztályban erre a délutánra időzítették az ajándékok egymásnak 
való átadását is. Valamelyik osztály pizzát rendelt, mások sütivel 
készültek. Miután mindenki megette, amit hoztak vagy rendeltek, 

lementünk az aulába és beindult a zene. A buli délután 5-től 7-ig tartott és nagyon jól éreztük 
magunkat. 

Vida Johanna 

TÁJFUTÓ FIESTA 

December 7-én délelőtt színes programsorozat várta tanulóinkat az iskolában a Tájfutó Fiesta 
keretein belül. Mindenki megmutathatta ügyességét és kipróbálhatta magát különböző állomásokon. 
Ilyen állomás volt: a lézer lövészet, Slackline, Petanqe. Felsős osztályaink kézilabdában is 
összemérhették erejüket. Mindez mellett folyamatosan tájfutottak diákjaink a délelőtt során, amiben 
a nap végén érmekkel díjaztuk a legeredményesebb tanulóinkat. 
Korcsoportonként a következő eredmények születtek: 

 3-4. osztály 5-6. osztály 7-8. osztály 

I. helyezés 
Szabó Richárd, 
Juhász Tamás 

Haraszt Anikó Bognár Dávid 

II. helyezés 
Szabó Csenge, 
Seres Viktória 

Menyhei Dávid 
Galambos 

Roland 

III. 

helyezés 
Imre Csanád 

Kovács 
Dorina, 

Fajkusz 

Vanessza, 

Gyovai Ágnes, 
Szabó Kitti 

Csonka Gábor, 
Kovács Erik 

Pintér Zsuzsanna pedagógus 
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MMEEGGHHÍÍVVÓÓ  
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját 

2019. DECEMBER 20-ÁN 17 ÓRAKOR KEZDŐDŐ 

  FALUKARÁCSONYUNKRA   

az Ászári Jászai Mari Általános Iskola aulájába 
A műsorban fellépnek: az iskola színjátszó tanulói, a 4. osztályos diákok, 

az iskolai énekkar, valamint a művészeti szakkörös növendékek. 

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

a „Szülői Munkaközösség” lelkes tagjai. 

Szeretettel várjuk: ÁSZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, 

A NEVELŐTESTÜLET, A SZÜLŐK ÉS A GYEREKEK 

 

 „KARÁCSONYRA HANGOLÓDÁS” 

Már hagyomány, hogy a településünk utolsó, közös karácsonyi készülődéseként összejövünk a 
Jászai Mari téren egy közös éneklésre, beszélgetésre, forralt 
borozásra, teázásra. Mindenkit szertettel hívunk és várunk december 

22-én (vasárnap) 17 órakor a Jászai Mari térre, hogy 

HANGollódjunk együtt is a karácsonyra.  A forró italok 
környezettudatosabb és könnyebb elfogyasztása érdekében javasolt 

egy otthoni, nem túl törékeny bögrével érkezni. 
Minél többen töltsük együtt ezt a szépnek ígérkező estét! 
Rossz idő esetén (nagymennyiségű eső, szélvihar, erős jegesedés) a 

rendezvény egy évvel elnapolódik.   
Pekár Zsolt polgármester 

 


