
XVII. évfolyam 12 szám       2021. december 11.  Ára: 200 Ft

Óvodai hírek
12-13. oldal

A 25. Táncsics IVV-túra (11-12. oldal)

Faültetés

Iskolai hírek 
14-18. oldal

Önkormányzati hírek 
2-4. oldal

Önkormányzati 
hírek 2-4. oldal

Nyugdíjas Klub hírei 
19-21. oldal

Nyugdíjas Klub hírei 
19-21. oldal



Arany Trombita
2. oldal                           Ácsteszér község havi lapja            2021. december

Nagy tisztelettel köszöntöm 
az újság Olvasóit!

Ismét elszaladt egy hónap, így szeretnék Önöknek 
tájékoztatást adni az novemberben történt esemé-
nyekről. 

Ahogy az őszi hónapoknál megszokott, a közfoglal-
koztatottak a lehulló a falevelek eltakarítását végezték 
a közterületeken, elvégezték a jelenleg nem használt 
középületek fagytalanítását,

November hónapban egy polgártársunk, Forgó 
Tamásné Györgyi felkereste az Önkormányzatot, 
hogy kedves barátai rózsakertészeti vállalkozásukat 
megszüntetik, és szeretnének felajánlani rózsatöveket 
településünknek. A virágokat Érdről hoztuk, ahol ta-
lálkozhattunk Évával és Lászlóval, akiktől ezt a ha-
talmas felajánlást kaptuk. Hazaszállításukat követően 
a közel 600 tő rózsát a település különböző pontjain 
elültettük lakossági segítséggel. A közösségi összefo-
gás elősegítése érdekében a környező településekre is 
adományoztunk a virágokból. Köszönetünket szeret-
nénk kifejezni felajánlásért, a lakossági összefogásért, 
mely segítségével a rózsatövek új helyükre kerültek. 
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(Folytatás a következõ oldalon)

A szociális célú tűzifa támogatás megállapítására a 
kérelmeket elbíráltuk, a tűzifa kiszállítása folyama-
tos, kérnénk mindenki türelmét.  

A Minibölcsőde kivitelezése kiválóan halad idén már 
csak belső munkálatok zajlanak: fűtés, vízvezeték 
szerelés. A külső szigetelés jövő évre csúszik az idő-
járási viszontagságok miatt. 
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Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetem 
fejezzem ki azoknak, akik valamilyen módon segít-
séget nyújtottak az Önkormányzatnak, részt vettek a 
társadalmi munkákban településünk szépülése érde-
kében, segítették munkánkat a rendezvényeken. Az ő 
közreműködésük, a településünk lakóinak összefogá-
sa biztosítja Ácsteszér előrehaladását, folyamatos fej-
lődését. Külön köszönet illeti az ácsteszéri nyugdíjas 
klubot, akik minden adandó alkalommal örömmel áll-
nak az önkormányzat rendelkezésére, bármiben kell-
jen segítség, továbbá az egyes programok megszerve-
zését is felvállalják, amellyel felpezsdítik a néha már 
kissé szürke hétköznapokat.  
A hagyományos falukarácsonyi rendezvényt jelen 
állapot szerint még nem biztos, hogy megtarthatjuk, 
amennyiben lehetséges, kiértesítjük Önöket az ünnep-
ség időpontjáról. 

Kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új 
esztendőt minden ácsteszéri lakosnak! 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Vuts Norbert
polgármester

Az óvoda előtti kerítés elbontását megkezdtük, terve-
ink szerint a helyére zöldsávot hozunk létre, virágo-
kat és dísznövényeket ültetünk. 

Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
ácsteszéri külterületi ingatlanok természetvédelmi te-
rületté nyilvánítását kezdeményezte. A természetvé-
delmi területté nyilvánításról szóló rendelet az utolsó 
szakaszba lépett, november 29. napján az egyeztető 
megbeszélés a tulajdonosokkal megtörtént. Szeret-
ném tájékoztatni a lakosságot, hogy előreláthatólag 
a Simsik-hegy megvásárlásával kapcsolatosan az ön-
kormányzat a tulajdonosokkal egyezségre tud jutni. 

A LEADER pályázat keretében megvalósított kerék-
páros pihenőhely, illetve szoborpark kiépítés támo-
gatás elszámolása megtörtént. A támogatás összege 
kiutalásra került önkormányzatunknak.

A vírushelyzetre való tekintettel megkérném a Tisz-
telt Lakosságot, hogy amennyiben valaki betegnek 
érzi magát, igazoltan COVID pozitív, jelezzék az 
Önkormányzatnak, hogy segíteni tudjunk a bevásár-
lással, gyógyszerkiváltással kapcsolatosan, így visz-
szaszorítva a kontaktkapcsolatok kialakulását. Kér-
nék mindenkit, aki még nem tette, hogy vegye fel a 
koronavírus elleni oltást, hiszen ez az egyetlen ismert 
megoldás a vírus visszaszorítására, valamint bizonyí-
tottan enyhíti az esetleges fertőzés esetén a tünetek 
súlyosságát. 
Kérünk mindenkit, hogy a jogszabályi előírásokat 
tartsák be, vigyázzanak magukra és egymásra. 

Karácsonyhoz közeledve nagy köszönet illeti a Garai 
József családját, akik a kultúrház előtti falukarácsony-
fát felajánlották, továbbá a Viski Jánost és Viskiné 
Ellát, akik a templomba ajánlottak fel karácsonyfát. 
A karácsonyfák felállításában közreműködőknek is 
köszönjük munkájukat: Bakos Attilának, Szőke Atti-
lának, Viski Jánosnak, Svehlik Istvánnak és Hercegi 
Jószefnek. 

December 6. napján idén is a hagyományokhoz híven 
házhoz érkezett a Mikulás gyermekeinkhez. Köszön-
jük a Mikulásának és krampuszainak, hogy ellátogat-
tak Ácsteszérre. 
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Liturgikus naptár
December- Karácsony hava

December 01.: Szent Blanka, Szent Natália
December 03.: Xavéri Szent Ferenc
December 04.: Damaszkuszi Szent János,
                         Szent Borbála
December 05.: Advent 2. vasárnapja
December 06.: Szent Miklós püspök 
December 07.: Szent Ambrus
December 08.: Szűz Mária Szeplőtelen 
                         Fogantatásának ünnepe
December 09.: Szent Valéria
December 10.: Szent Eulália, Szent Judit
December 11.: Szent Damazusz pápa
December 12.: Advent 3. vasárnapja
December 13.: Szent Lúcia
December 14.: Keresztes Szent János
December 15.: Szent Valér
December 16.: Szent Adelaida, Szent Albina
December 17.: Szent Lázár
December 19.: Advent 4. vasárnapja
December 20.: Szent Teofil
December 21.: Kaniziusz Szent Péter
December 22.: Szent Flórián, Szent Zénó
December 23.: Szent Viktória
December 24.: Ádám és Éva, Szent Adél
December 25.:Karácsony Jézus születésének ünnepe
December 26.: Szent Család ünnepe,
                         Szent István első vértanú
December 27.: Szent János apostol
December 28.: Aprószentek ünnepe, Szent Kamilla
December 29.: Becket Szent Tamás
December 31.: Szent Szilveszter pápa

Gondolatok adventre és karácsonyra
/ György Attila, néhai plébános gondolatai /

Vannak szép utak és kiábrándító érkezések. Az ad-
venti idő is egy utazáshoz hasonlít. Karácsony, Betle-
hem felé tartunk, de megérkezésünk akkor lesz igazi 
beteljesülés, ha megtöltjük táskánkat az utazás élmé-
nyeivel. Tévedés lenne azt gondolnunk, hogy a lila 
ruhás, liturgikus időszak egyetlen útitársa zarándok-
életünknek.
A megtérésre, az előrelépésre történő felszólítás a ke-
resztény élet halálig tartó kísérőzenéje. 
Legkedvesebb adventi útitársunk a Boldogságos 
Szűzanya. Erre hívja fel figyelmünket az Ő Szeplőte-

len Fogantatásának /dec. 8. / ünnepe, mely nem vélet-
lenül került a karácsonyra előkészítő időbe. Az egyhá-
zi év „címlapjára” is egy „egészen szép”asszonyt állít 
egyházunk Szűz Mária személyében. Természetesen 
nem testi szépségéért, hanem kegyelemmel teljes, lel-
ki szépsége miatt. 
Életünk, olyan, mint egy festmény, amit Isten készít 
rólunk. Mi gyakran elveszítjük türelmünket, fölug-
runk a székről, kiragadjuk az ecsetet Isten kezéből, 
magunk akarjuk a „művet” készíteni, ez azonban csak 
silány utánzata lesz annak a remekműnek, amit Isten 
akar formálni belőlünk. Isten, gyakori hűtlenségünk 
ellenére is keresi az alkalmat, hogy találkozzék ve-
lünk, akár a Szentírásban, vagy az igehirdetésben. 
A jászol és a kereszt megjelenése, a történelem szőtte-
sén a szeretetbőlés a szenvedésből összegyúrt világra 
figyelmeztet. Minden keresztény arra kap küldetést, 
hogy apostola legyen embertársainak. Minél közelebb 
hajlunk az emberekhez, annál közelebb jön hozzánk 
az Isten országa. Ahol kialszik a gyűlölet lángja, ott 
elfoglalja helyét a szeretet erőműve. 
Karácsony éjjele mindig a leghosszabb, mert fénylő 
karjával visszanyúlik gyermekkorunkba, magához 
öleli legszebb emlékeinket. Megállunk a betlehemi 
jászol előtt és gondolatban visszamegyünk az első 
karácsonyig, amely egyszerűségével túlszárnyalt 
minden emberi elképzelést.
Amint az evangélium beszámol róla, Jézus egy csen-
des éjszakán lépett a földre. Az egyház rejtettsége, 
csendje, nem azonos a tétlenséggel, az eredményte-
lenséggel. A kovász is csendben dolgozik a tésztában, 
a fény hang nélkül győzi le a sötétséget. Isten a ke-
gyelem gyengédségével közeledik hozzánk, a gyer-
mek Jézus mögött nem sorakoznak katonák, kegyel-
mi ajánlatát a szabadság kezével kínálja számunkra, 
rajtunk múlik elfogadjuk-e tőle! 

„ A sötétségben lakó népnek nagy fényesség ragyog 
fel: világosság támad azoknak, akik a halál szomorú 
földjén élnek…. Megszületik a gyermek, eljön kö-
zénk az Isten Fia!” /Iz 9, 2-7 /

Szeretettel kívánok mindenkinek
 kegyelmekben gazdag 
karácsonyi ünnepeket!

                                 
Volf Nándorné
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WASS ALBERT:

Magyar karácsony az égben
Aki még nem tudott róla, ám tudja meg, hogy amikor 
lent a földön megszólalnak a karácsonyesti harangok, 
odafönt a Mennyeknek Országában a legeslegfiata-
labb angyalka megráz egy fényes aranycsengőt. Erre 
a jelre a mennyei palota nagy szárnyas kapui maguk-
tól megnyílnak, s a mennyország összes népe illő 
sorban betódul a hatalmas kupolaterembe, ahol várja 
már őket Jézus Király karácsonyfája. Mikor minden-
ki együtt van már, akkor az Úr Jézus megadja a jelt, 
s a kiválasztott szentek sorjában meggyújtják a meny-
nyezetig érő karácsonyfán az emlékezés gyertyáit.
Nagy tiszteltetés ám a gyertyagyújtók sorába kerülni 
s fontos hivatal. Mert ezen múlik, hogy kikről emlé-
kezik meg a mennyország népe azon a karácsonyon. 
Mikor aztán a gyertyák már mind égnek, akkor az Úr 
Jézus intésére sorra járulnak az ég lakói a karácsony-
fához, s ki-ki ráaggatja a maga imádságát. Ezeket az 
imádságokat aztán az Úr Jézus megáldja, s szorgos 
angyalok nyomban aláindulnak velük a földre, hogy 
szétosszák azok között, akiknek szólnak. Ezek a soha 
nem hiábavaló, de mindig beteljesülő imádságok a 
mennyek lakóinak ajándékai a földi emberek számá-
ra. Így ünnepelnek odafönt karácsonyt azok, akik kö-
zülünk eltávoztak, tudja azt mindenki.
De ebben az esztendőben szokatlan dolog történt oda-
fönt az égben. Már egy héttel karácsony előtt hírvivő 
angyalok járták sorra a mennyország lakóit s tudatták 
velük, hogy Jézus Úr parancsára ebben az évben ma-
gyar karácsony lesz odafönt. Ilyesmi még nem történt 
amióta világ a világ, hogy egyetlen nép javára tartsák 
az ünnepet s méghozzá egy olyan kicsike, maroknyi 
nemzetet tiszteljenek meg ezzel, mint a magyar. De 
Jézus Úr így látta illőnek s helyesnek, s így is történt. 
Mikor aztán megszólaltak odalent a földön a karácso-
nyi harangok, egy szeplős arcú, vézna kis angyalka, 
aki még egészen új volt odafönt, rendelkezés szerint 
kezébe vette a fényes aranycsengőt, hogy megadja 
vele a jelt. Azonban olyan ijedt és elfogódott volt sze-
gényke a nagy megtiszteltetéstől, hogy nyomban el is 
ejtette a csengőt, amiből aztán egy kis bonyodalom 
származott. Padlót érve a csengő ugyanis élesen fel-
csengett egyszer, amitől a szárnyas kapuk nyomban 
nyílani is kezdtek. Mivel azonban a csengő nyomban 
el is hallgatott, a kapuk is abbahagyták a nyílást, és 
a kint várakozók számára csupán egy szűk kis rést 
hagytak, melyen keresztük csak a soványabbja tudott 

beférni, a kövérebbje nem. Az újdonsült kis angyalka 
pedig úgy megszeppent a maga ügyetlenségétől, hogy 
szégyenében nyomban elszaladt, s elrejtőzött a kará-
csonyfa lehajló ágai alá.

Az Úr Jézus, látva a bonyodalmat, maga vette föl a 
csengőt s megrázta jó erősen, amitől nyomban szé-
lesre tárultak a kapuk, s a nép betódulhatott az égi 
kupolaterembe. Jézus parancsára széles kört hagytak 
szabadon a karácsonyfa körül az égi magyarok szá-
mára, akik utolsónak vonultak be, ünnepélyes elfo-
gódottsággal, hogy elfoglalják a megtisztelő helyet. 
Mikor aztán mindenki együtt volt, az Úr Jézus meg-
adja a jelt: gyúljanak hát ki az emlékezésnek lángjai a 
magyar karácsonyfán!
Elsőnek az ősz István király lépett a fához s néma 
méltósággal gyújtotta rajta az első gyertyát. Sorra 
követték az Árpád-ház tagjai, Hunyadiak, Zrínyiek, 
Rákócziak s a többiek mind, hosszú, hosszú sorban. 
„Pro libertate”, suttogta a nagyságos fejedelem, s Pe-
tőfi Sándor keze reszketett, amikor kinyújt a márci-
usi ifjak emlékének gyertyája felé. S rendre kigyúlt 
az egész magyar történelem, s ott ragyogott pazar 
fényben a mennyei palota közepén, egész világ cso-
dálatára. S mikor már minden gyertya égett a kará-
csonyfán, előlépett öreg Csikay Gyuri, esett vállú haj-
dani kolozsvári cigányprímás, állához emelte kopott 
hegedűjét, s felsírt a húrokon a magyar „Mennyből 
az angyal…” De olyan szépen, olyan szívfájdítóan, 
hogy még az Úr Jézusnak is megkönnyesedett tőle a 
szeme, s ártatlan kicsi angyalkák a háttérben csupa 
gyönggyel sírták tele a padlót.
Majd az Úr Jézus jelt adott megint, s rangsor szerint 
István király lépett oda elsőnek a fához, hogy felag-
gassa rá a maga ajándékát, földi magyaroknak. Arany-
tekercsre írott áldásos imádság volt, súlya majd földig 
húzta le a gyönge ágat. Szent László vitézi erejét, 
Zrínyi Miklós bölcs megfontoltságát, Rákóczi Ferenc 
lelkes hitét s Petőfi Sándor lángoló szívét aggatta fára. 
Úgy megtelt rendre minden ág magyaroknak szóló 
magyar imádsággal, hogy mire a más nemzetségből 
valók sorra kerülhettek, már csak úgy roskadozott a 
fa a tehertől.
Sok-sok időbe került, míg a mennyeknek minden 
lakója odajárulhatott a karácsonyfa elé a maga aján-
dékával. Nemzet még ennyi imádságot nem kapott, 
amióta világ a világ! Mikor aztán az utolsó imádság 
is rajta csüngött a fán, az Úr Jézus megáldotta vala-
mennyit, s míg a sok nép vonulni kezdett újra kifelé 
a szárnyas kapukon, szorgos kis angyalok nyomban 

(Folytatás a következõ oldalon)
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hozzáfogtak, hogy batyuba kössék a sok égi kincset, s 
alászálljanak vele kicsi Magyarhonba.
Végük aztán már csak az égi magyarok álltak ott még 
mindig a magyar karácsonyfa körül, imába mélyülten. 
Az angyalok elhordták már az utolsó ajándékot is, s 
a gyertyák is kezdtek csonkig égni, amikor az Úr Jé-
zus szeme hirtelen megakadt valami fehéren, a roppant 
karácsonyfa alsó ágai között. Jobban odanézett s hát 
bizony egy kis angyalka köntösének a csücske volt 
az. Az újdonsült szeplős kis angyalka, aki elejtette az 
aranycsengőt, kuksolt ott még mindig nagy ijedten. Az 
Úr Jézus félrehajtotta az ágakat, s kézen fogva előve-
zette onnan a szeplős kis angyalt. „Hát te minek bújtál 
oda?” – kérdezte tőle mosolyogva. „Restellem maga-
mat” – vallotta be a szeplős. – „Elfelejtettem volt azt a 
csengőt, lássa.” „Oh, hát te voltál az!” – nevetett az Úr. 
„Ne búsulj semmit, megtörténik az ilyesmi mással is. 
De téged még nem láttalak itt eddig. Mi a neved? Hon-
nan jöttél s mikor?” „Katika a nevem s Budapestről jöt-
tem – felelte a vézna, szeplős kicsi angyal – november 
negyedikén, Uram. 
Néhány pillanatig mély-mély csönd volt a nagy kupo-
lateremben. Az égi magyarok mind a vézna kicsi an-
gyalkát nézték, s valamennyinek könnyes volt a szeme. 
Aztán Jézus szelíd hangja törte meg a csendet. „Isten 
hozott, Katika” – mondta jóságosan, s keze gyöngéden 
megsimogatta a kis szöszke fejet. „Aztán küldtél-e te 
is ajándékot Budapestre a tieidnek?” „Küldtem, Uram” 
– felelte Katika, s elpirult a szeplői alatt. „Aztán mit 
küldtél?” – kíváncsiskodott az Úr Jézus. „Szép ünne-
pi imádságot szüleidnek, kis testvérkéidnek?” A kicsi 
angyal képe még pirosabbra gyúlt. „Nem imádságot 
küldtem” – vallotta be szégyenkezve. Az Úr Jézus igen 
nagyon elcsodálkozott. „Nem-e? Hát mi egyebet lehet 
küldeni innen?” „Kenyeret” – felelte szepegve Katika. 
„Szép fehér égi kenyeret. Minden nap félretettem, amit 
nekem adtak itt. Hiszen én kapok még máskor is.” – 
tette hozzá bizalmasan. „S ha nem, hát az se baj. De 
odalent Budapesten nincs fehér kenyér, régóta már…”
Mély, döbbent csönd volt, szentek, angyalok pisszenni 
se mertek. Hiszen ilyesmi még nem történt emlékezet 
óta, hogy valaki kegyes imádság helyett kenyeret kül-
dött volna alá a mennyországból.
Aztán az Úr Jézus lehajolt s homlokon csókolta a kis-
lányt. „Jól tetted, Katika”, mondta halkan s lopva kitö-
rölt egy tolakodó könnycseppet a szeméből, „sokszor a 
kenyér a legszebb imádság. Én is azt adtam egyszer az 
én népemnek, amikor lent jártam a Földön. Kenyeret.”
Valahol a meghatottan álló magyarok sorában egy öreg 
nagymamából kitört az elfojtott zokogás. Katika kitépte 
magát az Úr Jézus karjaiból, odafutott az öregasszony-

hoz és két vézna karjával átölelte. „Ne sírj, nagyma-
ma!” – kiáltotta hangos, csengő angyalka-hangon, 
mely egyszeribe betöltötte az egész mennyországot 
– „Apuék nem éheznek többet odalent! A mennyei 
kenyér, amit küldtem, meglásd, eltart sokáig!”
Az Úr Jézus mosolygott. S mosolyától, bizony, akár 
hiszik, akár nem: kisütött a nap Magyarország fö-
lött!

WASS ALBERT ÍRÓ ÉS KÖLTŐ 
GONDOLATAIVAL ÖRÖMTELI 

ÉS LELKIEKBEN GAZDAG 
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK 

A KÖZSÉG MINDEN LAKÓJÁNAK

SZERETETTEL: ATTILA ATYA

  „  Másodikok „

        Október hónap az idősek hónapja, ekkor kö-
szöntötték méltóképpen községünkben is az érintet-
teket. 
Külön gratuláltak a legidősebb  hölgynek és úrnak, 
akik büszke tulajdonosai ezen címnek. Köszöntjük 
őket most is , s további jó egészséget kívánunk ne-
kik. 
    S, hogy milyen apropóból térünk vissza egy el-
múlt ,megtörtént eseményhez?  Nemrégiben beszél-
gettünk, mi nyugdíjasok  a jól sikerült délutánról, s 
többek között  ott merült fel, illetve klubunk veze-
tőjében, Katikában fogalmazódott meg  az a kérdés, 
hogy : De ki a második legidősebb hölgy és úr, s 
ugyan mennyivel „ maradnak „ le az elsők mögött?
    Jogos felvetés, s szerintünk jogos az Ő köszönté-
sük is.  Hiszen Ők az „ örök „ második helyezettek, 
hogy a  sportnyelvet idézzük. Bizony, a sportban 
vannak örök ezüstérmesek, akik ugyanúgy megtesz-
nek mindent a győzelemért, de épp csak egy haj-
szállal maradnak el a győztes mögött. Székely Éva 
olimpiai bajnoknak van egy nagyon jó könyve erről, 
melynek a címe: Sírni  csak a győztesnek szabad. 
Ezen kis kitérő után köszöntsük azt az  ácsteszéri 
hölgyet és urat, akik képzeletben másodikként sza-
kították át a célszalagot.
Babolcsai Lászlóné, Erzsi néni esetében még trip-
lán kijár a köszöntés. Éppen ebben a hónapban, va-
gyis november 8-án töltötte be 93-dik életévét,  s 
ebben a hónapban volt a névnapja is. Egész életét 

(Folytatás a következõ oldalon)
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(Folytatás a következõ oldalon)

Ácsteszéren töltötte, gyermekei, unokái , sőt déduno-
kája is körülötte él.  

S ha az uraknál nézzük ugyanezt ,akkor bizony itt iga-
zán elmondható, hogy szinte csak egy „ orrhosszal „ 
szorult Mezei Feri bácsi a második helyre. 

Babolcsai Lászlóné, Erzsi néni

Mezei Feri bácsi

Csupán három hónappal fiatalabb Huber Feri bácsi-
nál. 
Szóval Ők azok, akik  a képzeletbeli első helyről le-
szorultak, csupán csak „ ezüstérmesek „. Persze  bi-
zonyos kor után ugye azt mondjuk, hogy „ minden 
nap ajándék „ tehát 90 év felé közeledve, vagy azt túl 
is lépve szerintem örülni kell annak, hogy itt vannak 
köztünk, szeretetben, megbecsülésben telnek napja-
ik.
A nyugdíjas társak nevében további egészséget kívá-
nunk, s úgy gondolom ugyanezt kívánják  a község 
vezetői,  valamint valamennyi  fiatal és középkorú 
lakója.
Isten éltesse  még sokáig Erzsi néni és Feri bácsi, 
mint „ másodikok „ !

KÖNYVTÁRI HÍREK
Szerk.: Borbély Ilona

Téli olvasmány
    Téli estékre ajánlom az alábbi írást – A bakonyi 
szegénylegények -, mely figyelemreméltó korrajz, és 
amely  érdekes eseményeket tartalmaz 1836-ból az 
Ács-Teszéren valamint környékén történtekről. Eb-
ben Éjszaki Károly személyes visszaemlékezéseire 
támaszkodhatunk. 
     Éjszaki Károly 1818-ban született itt a Bakony-
ban: (Bakony)Rédén. Író, mérnök, a magyar ál-
lamvasutak főfelügyelője. A Petőfi Társaság alapító 
tagja és alelnöke volt. 
Fiatal korában Ács-Teszéren személyesen találkozott 
a híres bakonyi szegénylegénnyel, Milfajt Ferkóval 
és legényeivel. Érdekes történetükkel és róluk szóló 
leírással szolgál az utókor számára.
Az írást elolvasva ne felejtsük el, hogy ekkor, 1836-
ban Táncsics Mihály éppen Kolozsváron próbálta 
kiadatni Pazardi című ironikus művét, melyben a 
polgári átalakulás gondolatát hangsúlyozta. Har-
madszori cenzúrázás után el is készült a könyv, 
csakhogy ekkor betiltották. Táncsics a téli ruháját 
adta el, hogy kiegyenlítse a nyomdánál tartozását. 
Visszatérve Pestre nehéz napok vártak rá, kevés for-
rás volt, amiből anyagi gondjait enyhíthette volna.    
A „Rajzolatok” című hetilapban Teszéri álnéven írt, 
de honoráriumát nem tudták kifizetni. 1837 tava-
szán munkához látott, és burgonyát vetett a kertjé-
ben. Örömmel tapasztalta, hogy a burgonyatermés 
gazdagon fizetett.
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      A bakonyi szegénylegények című cikk 1900. január 
22-én jelent meg a Budapesti Hírlapban (22. szám). A 
szöveg a megjelent írást szó szerint és korabeli helyes-
írással tartalmazza.

Budapesti Hírlap
A bakonyi szegénylegények.

Budapest, január 22.

E cim alatt, mint kolozsvári munkatársunk jelenti, igen 
érdekes fölolvasást tartott az Erdélyi Irodalmi Társaság 
vasárnapi ülésén Éjszaky Károly a korra nézve veterán, 
de lélekben fiatal iró a Petőfi Társaságnak is tagja. He-
lyesen mondva a fölolvasást Éjszaky Károly megírta, de 
kora miatt hosszasabban fölolvasnia alkalmatlan lévén, 
Versenyi György jónevü poéta olvasta föl az érdekes 
korrajzot, melynek valósággal művelődés történelmi 
jelege van. Éjszaky Bakonyban született és visszaem-
lékezésében néhány érdekes adatot mondott el a hires 
bakonyi szegénylegényekről, köztük a legnevesebbről 
Milfajt Ferkóról. Ezt a vezért összevétik, összezavar-
ják sokan Sobri-val, ki sohasem volt annyira nevezetes, 
mint Milfajt. Ennek a bandájában voltak a leghirhedtebb 
rablók, Éjszaky mint fiatal juratus személyesen találko-
zott Milfajttal és legényeivel, leírása, melyet róluk ad, 
igen érdekes.
                   

Milfajt Ferenc   
 Fotó: Wikipédia

   Mindenekelőtt megmagyarázta, hogy mi az a 
szegénylegény. A katonafogdosás elől legtöbb 
okuk szaladni a szegényebb emberek fiainak 
volt. Mikor hát hire terjedt, hogy jönnek kato-
nát fogni, ez ellen a szegények azzal védekeztek, 
hogy fölmentek az erdőre s ott bujdostak. Innen 
származott aztán a szegénylegény és a bujnyik 
elnevezés. Felment az erdőre, annyit jelent, hogy 
bujdosni ment, bujnyikká lett. A bakonyi ember 
nem is nevezte ezeket zsiványoknak, sem hara-
miáknak, hanem szegény legényeknek, s ritkáb-
ban bujnyikoknak, bujdósoknak. Ezek az erdőn 
összetartottak, már csak azért, mert ha egyikük 
elemózsiát kapott, megosztotta a többivel. Nem 
is üldözték őket oly erélyesen, mint a valóságos 
zsiványokat, sőt mikor a rekruták száma kitelt, a 
szülők ki is járták a dolgot a szolgabiróval, hogy 
a bujdosók egyike-másika hazajöhessen. Azok-
ból, a kik nem juthattak haza, váltak a zsiványok, 
az úgynevezett falu roszszai, a kiknek egy része 
a bűntények büntetése elől menekülőkből állott. 
így maradt rajta a zsiványokon is a szegény legé-
nyek elnevezése.

Éjszaki Károly
Fotó: Wikipédia

(Folytatás a következõ oldalon)
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   1836-ban Éjszaky Károly Győrött jogászkodott s 
a tanév vége felé Ács-Teszérre rándult ki névnap-
ra. Sokan voltak ott a szomszédságból. A házigazda 
éppen irodájában beszélgetett a fiatal jurátussal. Egy-
szer beállít komor arccal a birkásgazda s jelenti, hogy 
itt vannak a szegény legények. Milfajt Ferkó egész 
bandájával beállított a birkásmajorba, egy kis meleg 
ételért. 14 meszely bort kértek. Fejenkint egy-egy me-
szelyt, mert a régulájuk szerint egynek-egynek csak 
annyit volt szabad innia. Hamarosan birkát vágtak 
nekik. Három-négy társuk strázsának volt kiállítva, a 
vezér pedig magához kérette a háziurat. 
    A fiatal jurátust megszállta a kíváncsiság és kérte: 
vigye magával őt is a házigazda, hadd lássa ő is a sze-
gény legényeket. A házigazda vendégei előtt titkolva 
a dolgot, a birkás lakhoz ment a fiatal jogászszal. A 
faoszlopos tornácon állottak a legények. Néhány pus-
kájuk egy asztalra volt lerakva, néhány a fogasokra 
akasztva. Bakonyi szűreik pedig az oszlopokon levő 
horgokra aggatva. A térdig érő bakonyi szűr, mond-
ja Éjszaky, fehér szűrposztóból volt készítve, vörös 
posztóval szegélyezve s vörös virágos hímzéssel oly 
sűrűn kivarrva, hogy fehér alapja alig volt itt-ott lát-
ható. A veszprémi szűrszabók voltak a szűr remekek 
mesterei. 80— 100 forint volt az áruk s mert az a ka-
nászbojtár legény is, kinek évi készpénzfizetése 5— 
10 frtból állott, képesítette magát az ily szűr megszer-
zésére, e gyanús képesség korlátozása végett a megye 
betiltotta az ily szűrök készítését, sőt a már használat-
ban álló szűrökről a közszokáson túl való cifraságokat 
pandúrok által lefejtette. A zsiványok azonban tudták 
módját ejteni, hogy ily remek szűrökben legényked-
hessenek.  
   Szemtől-szemben állva a szegény legényekkel, 
Éjszakyt meglepte, hogy mindannyian tetőtől-talpig 
újba és tisztába volt öltözve; minden bajusz kifenve, 
haj kifésülve, egypár kevésbbé fiatal legény két ha-
lántékán a múló divatu simára fonott és visszahajlitott 
csimbóg lógatva, muszkaprémes mente, apró pitykés 
sötétvörös pruszlik, térdig érő kurta gatya, két végén 
kivarrott lenző alatt két arasznyi rojttal, magas szá-
rú csizma, bakonyi kanászkalap, hátul lengő szalag-
gal és cserlevéllel vegyes árvalányhajjal bokrétázva 
s mindaz ujdonat uj s mind egyenruhaszerü egyenlő, 
a főnökükével, Milfajt Ferkót kivéve, kinek öltözetén 
a kivarrott lenző és selyem szalagot ezüst lenző és 
szalag helyettesítette. A hosszunyelü bakonyi kanász-
balta, a bakonyi embernél nélkülözhetetlen tarisznya 
s a derékszíjjról lógó tarsolyka az acél, tűzkő, tapló 
és bicsak számára egyiknél sem hiányzott. Gyönyörű 
puskáik voltak. Minden darab fegyver egy-egy dísz-

példánya volt az angol és francia puskaművességnek. 
Hogy honnan jutottak ily pompás fegyverekhez, az 
néhány nap múlva köztudomásuvá vált: kirabolták 
Bajnán, Sándor grófnak, a hires sportembernek fő-
vadászát, kinek gondjaira volt bizva a gróf vadász-
fegyver gyűjteménye. 

  A Milfajt bandája, melylyel Éjszaky személyesen 
megismerkedett, miután megvendégelték, este el-
távozott. A vendégek, nők is, kíváncsiságból nézték 
őket, a mint a háztól 80— 100 lépésnyire levő uton 
haladtak. Egyszer az udvar bejárása előtt levő fordu-
lónál megállották s tanakodtak. Végre kettő közülök 
kivált s az udvar felé tartott. A háziúr feléjük ment s 
a fiatal jurátus is, ki már ismerősük volt. A küldöttség 
a banda legöregebb és legfiatalabb tagjából állott. Az 
öreg : Pap Andor, túljárta a 60 évet, a fiatal: Mogor 
22— 25 éves lehetett. Pap Andor talpra esett dikci-
óval köszönte meg a jólakolást a házi urnak, az ő jó 
uruknak nevenapja alkalmatosságából és éltette őt a 
tekintetes nemes uri vendégeivel egyetemben s mind-
annyit az Isten oltalmába ajánlotta, aztán a háziurral, 
meg a fiatal jurátussal tisztességesen kezet fogva, 
elbucsuztak :
    — Ha láthassam, lássam friss erőben, egészségben, 
ha pedig nem láthassam, halljam jó nevét! 
   Mig bujnyikok voltak, erélyesen nem üldözték őket, 
de ők azt a helyet, a hol tartózkodtak, azt a környé-
ket nem is zsarolták, onnan csak élelmiszert kértek, 
kaptak, ezért aztán a birtokosokat a krumpli és kap-
cabetyárok ellen meg is védelmezték. Állandóan oly 
vidéken tartózkodtak, melyen több szomszédos me-
gye határszélei találkoztak. Erre alkalmasabb hely 
nem volt a feketevizi, Bakony-Szombathelyhez tar-

Bajna, a kastély ma
Fotó: Wikipedia

(Folytatás a következõ oldalon)
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tozó erdőségnél. Ott egy ezred sem foghatta volna 
őket el. Ha menekülni kellett, innen Győr, Komárom 
s Fejérmegyék határait közel érték. Tudvalevőleg 
egyik megye nem üldözte őket, csak a saját határáig, 
azontul a közvetetlen veszedelem véget ért. Milfajt 
bandájának első rablása az említett, Bajnán véghez-
vitt rablás volt, melyért Esztergom megyéig mentek. 
A második rablást Kónyon Győrmegye nyugoti ré-
szén követték el, a győri püspökség tiszttartóját ra-
bolták ki.
 Itt történt, hogy a mig a banda rabolgatott a szobák-
ban, Milfájt sikoltást hallott. Odarohan, hát a házi-
kisasszony sirt, mert Mogor erővel le akarta huzni 
ujjáról a jegygyürüjét, sőt azzal ijesztette, hogy ha le 
nem jön a gyürü: levágja az ujját. Milfajt rámordult: 
— Te Mogor! már többször rádszóltam, hogy ne gaz-
dálkodj, vigyázz magadra, utóbb is megpuhitlak! A 
menyasszonynak nemcsak gyürüjét, de összes éksze-
reit visszaadta. 
     Meglepő volt a harmadik rablásuk, melyet szo-
kásuk ellenére tanyájukhoz közel követtek el. A 
szolgagyőri pusztán Hunkár Antal birtokost kira-
bolták, zsákmányoltak 30 ezer forint értéket. Egy 
cseléddel cimboráltak, mert tudták, hol foghatják el 
az urat ellentállhatás nélkül és hol van a falban egy 
nagy képpel fedett, vasajtóval ellátott fülke — ilyen 
több uri háznál létezett a Bakonyban — melyben a 
készpénz és becsesebb tárgyak szoktak tűzvész és 
árvíz ellen elrejtve lenni.

   Hunkár a Lipót-rendet birta a nemesi insurrekció 
alatt tett bravurjaiért és mint előkelő személyiség, 
panaszával József nádorhoz járult. Ez hatott. A laza 
üldözésnek vége szakadt, a zsiványokat hatósági te-
rületen tul is üldözhették. A nádor az illető megyékbe 
statáriumot rendelt s meghagyta az összes bandák, a 
zala-somogyi Sobri Józsi-féle testvérbanda üldözését 
is. E végből népfelkelés rendezését parancsolta. Veszp-
rém, Zala és Somogyban minden fegyverrel biró la-

kost mozgósítottak, az uradalmak százszámra szerezték 
be a fegyvert és jobbágyaikat mozgósitották. A parancs 
büntársnak és statárium alá esőnek mondta azokat is, a 
kik hajlékot, élelmet, puskaport adnak a zsiványoknak. 
Az általános zsiványhajsza nem sikerült, de hozzájárult, 
hogy a zsiványok, különösen Milfajt tragikus balesete 
közbenjöttével kézrekerüljenek. 
Milfajték elhagyták ekkor a Bakonyt s a Vértesek közé 
vonultak. Komárom és Fejérmegye határán van a Majk 
puszta, melynek csárdájában tanyázott Milfajt. Boroz-
gattak eddegéltek. Egyszerre egy drótostót vetődött be 
és bort kérve, harsányan énekelt. Milfajt rászólt, hogy 
ne lármázzon. A tót azonban csakhamar még nagyobb 
lármát csapott. Milfajt türelmét vesztve, fölkapta pus-
káját és rá akart egyet ütni a tótra. De ez félreugrott és 
Milfajt puskája kakasát az asztalba csapta, a fegyvere 
elsült és a golyó combjába furódott. A tót megugrott. 
Pajtásai ápolgatták kétségbeesetten és Kedhelyre a bir-
kás gazdához vitték, ki neki rokona volt. Milfajt néhány 
gimnáziumot végzett s testvérbátyja márkói plébános 
volt. Rokona azonban följelentette s Milfajtot elfogták, 
Bakony-Szombathelyre vitték, hol a statáriális szokás 
szerint az ily rab tető alá vihető nem lévén, a biró ud-
varán lévő nagy fához láncolták s másnap Veszprémbe 
vitték a rögtönitélő biróság elé, mely felakasztatta.
 

           
   

Hunkár kastély ma
Fotó: kastelyfotokkom.eoldal.hu

Milfajt Ferenc verse
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    Kézrekerült a bandája is. Prága nevü faluban éjjel 
lepték meg őket. Itt két megye pandurjai és a zsiványok 
közt élet-halálharc kerekedett, végre is a zsiványokat 
egy pajtába szorították, melyet felgyújtottak a pandú-
rok. Ekkor a zsiványok kirohantak az égő pajtából és 
elfogattak az öreg Pap Andor kivételével, ki kanyar-
gósan futva elmenekült. Soha hírét sem hallották. A 
Milfajt bandáját pedig Veszprémbe vitték. Ott egy na-
pon egymásután tizenegy szál szegénylegényből vált 
bakonyi zsiványt magasztaltak föl az akasztófára.       
  Az érdekes felolvasást zajosan megtapsolták.

Novemberi 
óvodai hírek

 Ködös Márton után
Enyhe telet várhatsz,
Havas Márton után

Farkast soká láthatsz.
Szent Erzsébet napja
Tél elejét szabja,
Az András napi hó
A vetésnek nem jó.

Megérkezett az igazi ősz, az időjárás is hidegebb-
re fordult! Az őszi kerti munkálatokból is kivették a 
gyerekek a részüket, sok-sok falevelet kotortak ösz-
sze az udvaron, ezzel is szebbé téve környezetüket. A 
kukoricamorzsolás sem maradhatott ki a kicsik életé-
ből, nagy lelkesedéssel próbálták a szemeket lemor-
zsolni a torzsáról. Áprily Géza őszköszöntő interaktív 
zenés műsorával 2021. november 10-én látogatott el 
Óvodánkba. Az óvodásainkkal az évek óta hagyomá-
nyosan megrendezésre kerülő Márton napi lámpás 
felvonulásunkra készültünk már november eleje óta. 
Márton napján, november 11-én az óvodásaink nem 
maradtak libahús nélkül, köszönjük Konyhánk gon-

Veszprém, 1870
Fotó: Wikipédia

doskodását! Készültek szép libaalkotások is papír-
ból! Mindkét csoportban voltak megbetegedések, 
így csak reménykedni tudtunk, hogy a meghirdetett 
2021. november 12-ei napon minden rendben lesz. A 
szerencse is mellénk szegődött, az időjárás is alkal-
mas volt a kinti programra, a gyermekek többsége 
is meggyógyult és részt tudott venni családilag is a 
délutáni programunkon. A lámpás felvonulás végén 
kaláccsal, süteményekkel, valamint meleg teával lát-
tuk vendégül a családokat, gyermekeket. Itt is meg-
köszönöm a szülőknek aktív hozzájárulásukat a fi-
nom falatokhoz!
Intézményünk a BOZSIK programban is részt vesz, 
még november 22-én részt tudunk venni az őszi 
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fordulón Ászáron, tavasszal jön a következő forduló. 
Ugyanezen a hétvégén már az adventi várakozás első 
vasárnapja volt, melyet az óvodában pénteken az első 
gyertyagyújtással ünnepeltünk meg. December elején a 

Mikulás is ellátogatott hozzánk, akit minden kis-

gyermek izgatottan várt, természetesen az ajándé-

kok sem maradtak el, köszönjük a szülői szerve-

zetnek!

Decemberre készülve mindenkinek 
kellemes ünnepeket kívánunk

 és egészségben gazdag boldog új 
évet 2022-re!

Nánási Krisztina
intézményvezető
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Bruno Ferrero: 
 Az ajándék 

     Csípős, hideg nap volt. A pásztorok a tűz mellé 
húzódtak. Az új király születésének a híre, amit épp az 
imént egy fényes szárnyú angyal közölt velük, nagy 
felbolydulást keltett köztük.    El akartak menni hozzá, 
hogy kifejezzék hódolatukat iránta, valamint hogy bé-
kéért és üdvösségért könyörögjenek bölcsőjénél. Fü-
löp, a legkisebb bojtár is hallotta az angyali 
híradást és máris azon törte a fejét, milyen ajándékot 
vigyen a Betlehemi Gyermeknek.
         De ha a pásztorok mind elmennek, ki vigyáz majd 
a báránykákra? Nem lehet őket egyedül hagyni! Senki 
sem akart azonban lemondani az újszülött Király meg-
látogatásáról. Végül az egyik pásztornak támadt egy 
ötlete: az maradjon otthon a bárányokat őrizni, aki a 
legkönnyebb ajándékot vinné. Nyomban szaladtak a 
mérlegért, odavitték a tűzhöz. Sorra mindenki rárakta 
az ajándékát. Az egyik egy tejjel teli hatalmas sajtárt 
hozott, hozzá malomkeréknyi sajtot. A másik egy óri-
ási kosarat, tele almával. A harmadik egy óriási nyaláb 
tűzifát tett a mérleg serpenyőjére, hogy az majd jó so-
káig melegen tartsa az istállót.
        Már csak Fülöp volt hátra. Szomorúan nézte az 
apró lámpáját, egyetlen kincsét. Azt akarta ajándékba 
vinni a királyi Gyermeknek. De nagyon keveset nyo-
mott a mérlegen. Egy pillanatig habozott, majd kezé-
ben a lámpással beleült a mérleg serpenyőjébe és ezt 
mondta: - Én vagyok a Király ajándéka! Egy éppen 
megszületett gyermeknek egész biztosan szüksége van 
valakire, aki viszi a lámpását. 
    A tűz körül mély csend támadt. A pásztorok leesett 
állal nézték a fiút a mérlegen, úgy meglepődtek a sza-
vaitól. 
Egy bizonyos lett: semmi esetre sem Fülöp maradt ott-
hon bárányokat őrizni. 
Az ajándék te magad vagy, nem a hozott dolgok.

Iskolai hírek

Márton-nap
November folyamán a Márton - nappal kapcsolatban 
versenyt rendeztünk. A gyerekek liba- és lámpáskészí-
tő kategóriában csillogtathatták meg tudásukat, fantá-
ziájukat. Libát csupán négy tanuló készített: Bogdán 
János, Majoros Mirkó, Németh Kornél és Varró Viktó-
ria. Mindegyikük kapott jutalmat. 

Saját készítésű lámpás 26 darab érkezett a versenyre. 
A következő tanulók lámpái lettek a legszebbek: 
1-2. osztály:  3-4. osztály:  Felső tagozat:
Nagy Viktória    Németh Kornél Wolf Zoé
Megyeri Netti    Szvák Mira  Mocsári Dávid
Bogdán János    Laszák Enikő Vékony Noel

November 11-én szerencsénkre jó idő volt. Kicsik, 
nagyok, felnőttek gyülekeztek az iskola előtti téren. 
A szülők lelkes csoportja teát készített és kalácsot 
vágott. Még az ovisok is megérkeztek. A verseny 
eredményhirdetése után hosszú sorban mentünk el a 
katolikus templomig. Megemlékeztünk Pálos Rozita 
születésének 95. évfordulójáról. Ezután a Főtérre jöt-
tünk, ahol teával és kaláccsal kínálták a nagyszámú 
közönséget. Nagyon hangulatos délutánt töltöttünk 
együtt. Köszönjük a szervezésben nagy részt vállaló 
Szülői Szervezet segítségét, Fehér Tibornak az önként 
vállalt hangosítást és világítást, valamint a polgárőr-
ség segítségét. Köszönjük a sok-sok kalácsot, amit a 
kedves szülők hoztak erre az alkalomra.

Reméljük, hogy 2022-ben is együtt lehetünk 
ezen a napon. 

Panákné Miszlai Margit

Lámpás felvonulás
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Benedek Elek mesemondó verseny

Iskolánk a nagy mesemondóról kapta nevét, tiszte-
letére minden évben mesemondó versenyre hívjuk a 
környék iskoláinak mesemondóit. Az idei évben ezt a 
programunkat november 17-én 24 mesemondó rész-
vételével rendeztük meg.
A helyieken kívül Ászárról, Bakonysárkányból, Kis-
bérről, Rédéről és Tárkányból érkeztek tehetséges, szé-
pen felkészült ifjú mesemondók, akik 3 korcsoportban 
mérték össze tudásukat. A zsűri tagjai Szteblák Zsu-
zsa, Panákné Miszlai Margit, Janóné Kucserka Mária, 
Homoki Péterné, Borbély Ilona, Fehér Virág, Pintérné 
Ballabás Márta, Bódai Julianna Éva és Hrabovszki 
Márta voltak. A gyerekek jobbnál jobb meséket adtak 
elő. Öröm volt nézni, ahogy csillogó szemekkel me-
sélnek. Az alábbi eredmények születtek:

1-2. osztályos korcsoportban:
1. helyezett: Kozsán Kinga 1.o (Bakonyszombathely) 
2. helyezett: Varga Liza 2. o. (Bakonysárkány)
3. helyezett: Letenyei Sára 2. o. (Kisbér)

3-4. osztályos korcsoportban:
1. helyezett: Horváth Szonja 3. o. (Kisbér)
2. helyezett: Mészáros Péter 4. o.
                      (Bakonyszombathely)
3. helyezett: Pekács Melánia 4. o. (Bakonysárkány)

5-6. osztályos korcsoportban:
1. helyezett: Magyar Zoé 5. o. (Kisbér)
2. helyezett: Letenyei Kata 5. o. (Bakonysárkány)
3. helyezett: Egri Noel 6. o. (Bakonysárkány)
Különdíjas: 
Gyovai Nóra 5.o. (Ászár)

Iskolánkat a következő diákok képviselték a ver-
senyen:
1-2. osztályos korcsoportban: 
Kozsán Kinga 1.o., 
felkészítő tanára: Kovácsné Czimora Zita
Mészáros Noémi 2. o. , 
felkészítő tanára: Hrabovszki Márta 

3-4. osztályos korcsoportban:
Ruff Balázs 3. o., 
felkészítő tanára: Szteblák Zsuzsa
Mészáros Péter 4. o. , 
felkészítő tanára: Lengyel Tímea

5-6. osztályos korcsoportban:
Ruff Eleonóra 5. o. , felkészítő tanára: Borbély Ilona

Minden résztvevő oklevelet és saját készítésű könyv-
jelzőt kapott. A díjazott tanulók pedig könyvjutalom-
ban részesültek. A verseny végén meleg teával és po-
gácsával kínáltuk meg vendégeinket. 

Gratulálunk a szép eredményekhez és köszönjük 
mindenki munkáját, akik részt vettek a verseny za-
vartalan lebonyolításában!

Lengyel Tímea

Lázár Ervin Program
A Klebelsberg Központ indította útjára ezt a kezdemé-
nyezést még az elmúlt tanévben, és a program az ide-
iben is folytatódott. Egyedülállósága, hogy szociális 
helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. 
évfolyamon tanuló általános iskolai diáknak évente 
egy alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc 
és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, 
muzeális intézmények látogatásának élményét. Az 
elmúlt időszakban az első, a második, a hatodik és a 
nyolcadik osztályosok vettek részt a programban.

A mesemondó verseny díjazottai

Az elsősök színházba indulnak
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Első osztályos diákok az „Aranyszőrű bárány” című 
interaktív előadást, a második osztályosok pedig a 
Magyarock Dalszínház előadásában „A halász és a fele-
sége” című mesejátékot nézték meg a kisbéri Wass Al-
bert Művelődési Központban.

November 30-án a nyolcadik osztályosok Budapestre 
utaztak. Az Iparművészeti Múzeum – Ráth Görgy vil-
lájában vettek részt a „GyűjtőbaRáth” elnevezésű mú-
zeumpedagógiai foglalkozáson. A program során bete-
kintést nyerhettek Ráth György híres gyűjteményébe. 
Interaktív feladatok során aktív résztvevővé válhattak, 
különböző személyek nézőpontjából kutathatták a hí-
res Zsolnay kerámiákat, Tiffany csillogó üvegeit vagy 
Bugatti ma is trendi bútorait. 

Kovácsné Czimora Zita
osztályfőnök

A 6. évfolyamosok december 1-jén a Fővárosi 
Nagycirkusz Csillagtánc c. műsorát tekinthette 
meg Budapesten. Meghitt adventi hangulat és fe-
lejthetetlen artistaszámok vártak minket külföldi 
világsztárokkal. A 60 férőhelyes autóbuszban iga-
zán kényelmesen elfért a 16 tanuló a 2 kísérő peda-
gógussal. A cirkusz előtti bekanyarodásnál- a több-
sávos út közepén- a piros lámpáknál, igazi bohóc 

A halász és a felesége című előadás egy jelenete

Színházban a 2. osztály

Foglalkozás a Ráth György villában

Cirkuszban a hatodik osztály

(Folytatás a következõ oldalon)

Egy látványos cirkuszi jelenet
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szórakoztatta zsonglőrmutatványaival az ide ékezőket, 
és csalogatta az új vendégeket. Bent mókás kutyaszá-
mok, lengőtrapéz, kínai rúd, balett kerékpáron, leve-
gőkarika, etióp akrobatacsoport szaltói, egykerekű- és 
ugródeszkaszámok, lélegzetelállító trükkök a magas-
ban- biztonsági kötél nélkül- vártak minket spanyol, 
orosz, kubai, mexikói és olasz művészek előadásában. 
Az átrendezés szüneteiben ragyogással teli, idilli han-
gulatot idéző balettkar lépett fel harangjátékkal kom-
ponált zenére. Sötétséget elűző, mindenki lelkében 
gyertyát gyújtó, színvonalas előadásban volt részünk 
és lehet minden ide látogatónak. 

Plósz Andrea
osztályfőnök

Jazz a lelke mindennek
A dzsessz (angolul: jazz) az Amerikai Egyesült Álla-
mokban kialakult zenei stílus. Megszületése legfőképp 
egy városnak, New Orleansnak köszönhető az 1910-es 
években. A dessz stílusa a blues, a ragtime és az euró-
pai katonai zenekarok muzsikájából ered. Kulturálisan 
pedig Nyugat-Afrika és az afroamerikai zenében gyö-
kerezik.
„Jazz a lelke mindennek” – kezdte a kisbéri  színház-
teremben tartott filharmónia hangversenyt Szalkay 
Dávid, a Jazzformers zenekar frontembere. Novem-
ber 8-án a zenészek az érzelmek széles skáláját bejáró 
hangszeres játékkal bizonyították a dzsessz kifejező 
és magával ragadó erejét.  Diákjaink megismerték a 
műfaj eredetét, sajátosságait. Az együttes humorral, 
hangszerismertetéssel, színészi alakítással és igazi 
örömzenéléssel kalauzolta a hallgatóságot az előző 

század New Orleanséből napjaink film- és mesevi-
lágába.
A diákjaink aktív résztvevőként kapcsolódtak be az 
öröméneklésbe, vagy a dzsessz műfajára oly jellem-
ző improvizatív játékba. Köszönjük az élményt a 
Jazzformers zenekarnak!
A zenekar tagjai: 
Szalkay Dávid -trombita, ének   
Kiss Attila -bőgő,  
Bordás Zoltán – ütőhangszerek 
Iványi Gáspár- gitár, vokál
 Reméljük, az ilyen magas színvonalú és jó hangulatú 
előadások élményei arra sarkallják majd a diákjain-
kat, hogy felnőttként is bátran látogassák a hangver-
senytermeket, nyitottak legyenek a jó zenére bármi-
lyen műfajban.
                                             Kovácsné Sándor Éva

 

Pályaválasztás előtt
Végzőseink számára közeledik a pályaválasztás. Eh-
hez nyújtott segítséget a munkaügyi központ által 
szervezett gyárlátogatás. 
A tanulók a tatabányai Grundfos Magyarország Gyár-
tó Kft. üzemébe látogattak el november 22-én. Az 
üzemlátogatás során a tanulók tájékoztatást kaptak a 
duális képzésről, az ösztöndíj rendszerről, a képzés 
és a munkahely adta lehetőségekről, majd egy rövid 
sétát tettek a gyár területén. A gyár szivattyúk előál-
lításával foglalkozik, ennek folyamatába nyerhettek 
a gyerekek betekintést.

Elindult az intézményi Bozsik

2021. november 22-én, hétfő délután az I. korcsopor-
tunk Ászáron, 2021. november 24-én, szerdán a II. 
korcsoportunk pedig Bábolnán vett részt Intézményi 
Bozsik tornán. Sok mérkőzésen szép gólokat szerez-

A nyolcadik osztályosok a gyárlátogatáson

(Folytatás a következõ oldalon)
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Tisztelt Olvasók! 

Szeretnék Önöknek tájékoztatást adni a településen 
történt anyakönyvi eseményekről. 
2021. november hónapban 1 gyermek jött világra. 

2021.11.21-én Csincsi Orsolya és Kuglics Imre 
kisfia Kuglics Gergő

Isten hozta a gyermeket! Gratulálunk a szülőknek!

2021. november hónapban 2 pár kötötte össze életét. 

Halász Alexandra és Hullám Csaba 
2021. november 15.

Németh Dorottya és Szőke Attila  
2021. november 26.

Gratulálunk házasságkötésetek alkalmából! 

2021. november hónapjában sajnos egy ácsteszéri 
lakostól kellett könnyes búcsút vennünk, Csitreniné 
Máj Vilma Évától. Ezúton szeretnénk kifejezni a 
gyászoló család részére őszinte részvétünk. 

Hullám Annamária 
anyakönyvvezető

tünk, és rengeteg sportélménnyel lettek gazdagabbak 
tanulóink. 
Tanulóinkat Szabó Áron testnevelő tanár, edző készí-
tette fel és kísérte el a tornákra.
Folytatás tavasszal! Hajrá Bakonyszombathely!

Néhány közérdekű információ

• December 11-e, szombat munkanap. Ezen a napon is-
kolánkban karácsonyi kézműves délelőttöt szervezünk. 
Az iskolabusz reggel a szokott időben indul. A foglal-
kozás délelőtt 11 óráig tart, a busz ekkor szállítja haza 
a bejáró gyerekeket. Ezen a napon iskolai étkezés nem 
lesz.
• A szünet előtti utolsó tanítási napon rövid napunk lesz. 
Az iskolabusz 13 órakor indul Ácsteszérre és Csatká-
ra.
• Téli szünet: 2021. december 22. – 2020. december 31.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. december 21. 
(kedd), a szünet utáni első tanítási nap: 2022. január 3. 
(hétfő)

Kívánok magam és az iskola minden 
dolgozójának nevében áldott karácsonyi 

ünnepeket és boldog új esztendőt!
Pintérné Ballabás Márta int.vez.

Várakozás 
   Sokan az év legrondább hónapjának tartják az 
első „ emberes „ hónapot, a novembert. Bizony 
már négy órakor sötét van, gyakran fúj a szél, és 
néha hideg eső permetez a nyakunkba.
      Ilyenkor  lehet igazán értékelni az otthon mele-
gét, az együtt töltött közös estéket. S bizony ilyen-
kor kezdjük tervezgetni az előttünk lévő időszak 
feladatait, gondolataink  a közelgő ünnepeken jár-
nak, s felkészülünk- várakozunk- a Karácsonyra.
      November 28-én   megkezdődött ez a várako-
zás, az Advent időszaka.
Előkerültek az adventi koszorúk, melyeken a négy 
gyertya közül , vasárnap,  az elsőt már meg is 
gyújtottuk. 
Tudom, hogy a rohanó hétköznapok ritmusa kevés 
embernek engedi meg, hogy maga készítse el, de 
a megvásárolt, kedves gyertyákkal díszített koszo-
rúcskán is minden gyertyagyújtásnál gondoljunk 
arra: a várakozás erősíti hitünket .
A három lila és egy rózsaszín gyertyát  a követke-
ző vasárnapokon is meggyújtjuk , s  mindig eggyel 
többet. A világító gyertyák számának növekedése 
szimbolizálja a növekvő fényt, a közelgő szent ün-
nepet , a Karácsonyt.
Advent első vasárnapjára a kis koszorú mellett,  
karácsonyi díszbe öltöztetjük a lakást is.Világító 
csillagfűzér lóg az ablakokban, kint vannak a ka-
rácsonyi mécsestartók.
   A külsőségek mellett én nagyon fontosnak tar-
tom azt is, hogy mi, emberek, saját magunkat is 
egy kicsit „ öltöztessük „ fel.  Öltöztessük dísz-
be a szívünket is, tiszta lelkiismerettel, másokra 
is figyelve, segítve embertársainkon, egymáson. 
Szerintem nem nagy dolog, apróság, de boldogság 
tölti el a segítőt és a segítettet is.
Vannak időszakok, amikor az ember jobban 
kellösszpontosítson,és valamilyen oknál fogva 
jobban is sikerül ez, mint általában. Nem mintha 
máskor nem lenne szükség a szeretetre, de mégis 
valahogy ilyenkor a karácsonyt megelőző időszak-
ban láthatóan és megtapasztalhatóanbizonyossá 
válik a jóakarat, a nagyobb egymásra való figyelés 

(Folytatás a következõ oldalon)



érzése. És ez mind azért, mert az emberek nem 
csak külsőleg öltöznek fel és válnak mutatósab-
bakká, de inkább azért, mert ilyenkor a lélek is 
felöltözik.
A szeretet tökéletesen összefog mindent. Advent 
erre figyelmeztet. Nem elég minden egyéb a kará-
csonyi ünnephez, feldíszített fenyőfa, ajándékok 
sokasága, ha hiányzik a szeretet, nem lesz teljes 
az ünnep.
A hit, a remény, a szeretet és az öröm töltse be 
szívünket az adventi hetekben, engedjük át ma-
gunkat a karácsonyvárás édes érzésének.
Kívánok mindenkinek nyíltszívű várakozást!

Gubucz Lajosné
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Recept

Mézes kalács:

80 dkg liszt, 4 tojás, 25 dkg porcukor, 5 ek. lan-
gyos méz, 2 tk. szódabikarbóna, 1 csomag 
mézeskalácsfűszerkeverék, 20 dkg margarin, csi-
pet só
Máz: 1 tojásfehérje, 7 dkg cukor. Gőz felett fel-
verve.

Sajt tekercs:
Hozzávalók: 16 szelet lapka sajt, 15 dkg reszelt 
trappista, 10 dkg tömlős sajt, 15 dkg vaj, 10 szelet 
gépsonka, 5 tojás, 1 ek. mustár, petrezselyem zöld, 
só, bors, delikát ízlés szerint.
Elkészítés: A sütőt előmelegítjük. A tojásokat 
megfőzzük, megpucoljuk. A tepsibe sütőpapírt te-
rítünk, majd megkenjük olajjal. A szeletelt sajtot 
lerakjuk úgy, hogy kicsit fedjék egymást. Rászór-
juk a reszelt sajtot, majd betesszük a sütőbe, hogy 
összeolvadjon, kb 4-5 perc alatt. Majd kihűtjük. 
A tojásokat szétválasztjuk, a fehérjét apróra vág-
juk, hozzáadjuk a tömlős sajtot, sót, borsot, pet-
rezselyem zöldet. Jól összekeverjük, ezzel kenjük 
először. Utána a gépsonka jön, majd a tojássárgája, 
amit kikeverünk mustárral, puha vajjal, delikáttal, 
sóval, borssal, majd szorosan feltekerjük. Hűtőbe 
tesszük, másnap szeleteljük.

Jó étvágyat!
Bata Lászlóné

Készülődés az ünnepre

     A „ Karácsonyi Manóbrigád”  tagjai a nyugdíjas 

klub asszonyainak ruhájában ellátogattak a faluba, 

hogy ünnepi ruhába öltöztessék azt , készülve az év 

talán legszebb ünnepére, a Karácsonyra.

    Az Önkormányzat dolgozói már jó előre felállították 

a  templom előtt a Betlehem vázát, melyet tartalom-

mal a Nyugdíjas klub tagjai töltöttek meg.  A bábokat 

újjávarázsolták, a kiegészítőket szépen elhelyezve is-

mét egy színvonalas életképben gyönyörködhet a falu 

minden lakója, s természetesen az átutazók is meg-

csodálhatják az elkészült művet.

   S a kreativitása természetesen még nem ért véget a 

tenni akaró hölgyeknek, akarom mondani, manóknak. 

( Bár a  „ mindenhol ottlévő, alkotó manóbrigádnak is 

nevezhetnénk őket ). Az Óvoda előtt várja a felállított 

Télapó és annak segítői a gyerekeket, s a falu végén 

is figyelmeztet bennünket a Piros ruhás, hogy bizony 

ebbe a faluba érdemes ellátogatni, mert bizony itt jó 

emberek élnek. 

   Szorgos kezek elkészítették az ünnepi díszvilágítást 

is, melyben még Polgármester Úr is segített, s bizony 

nagyon szép lett így a falu, ünneplőbe öltöztetve, mél-

tóképp fogadva az Ünnep eljövetelét.

    

S mivel már advent van, a Nyugdíjas klub 

valamennyi ácsteszéri lakosnak, csendes, 

békés  ünnepi várakozást kíván!

Nyugdíjas klub  
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Az ú j s á g  s z e r k e s z t ő i
 n e v é b e n  k e l l em e s

 ka rá c s o n y i  ü nn e p ek e t 
é s  b o l d o g  ú j  é v e t 

k í vánunk!
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