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Nagy tisztelettel köszöntöm
az újság Olvasóit!
Ismét elszaladt egy hónap, így szeretnék Önöknek
tájékoztatást adni az októberben történt eseményekről.
Ahogy az őszi hónapoknál megszokott, a közfoglalkoztatottak a lehulló a falevelek eltakarítását végezték a közterületeken, illetve előkészülvén a mindenszentek ünnepére, a temető rendbetételén, a nyugodt
megemlékezésekre való előkészülést végezték. Október hónapban még 2 napelemes, mozgásérzékelős
lámpatest került telepítésre a temetőben.
A Táncsics és Széchenyi utca útburkolatának felújítására a kivitelező kiválasztása megtörtént, azonban
az időjárási viszontagságokra tekintettel a felújítási
munkálatokat csak tavasszal kezdik meg.
A szociális célú tűzifa támogatás megállapítására
nagy mennyiségű kérelem érkezett, melyek elbírálása
november végén várható.
A Minibölcsőde kivitelezése kiválóan halad, jelenleg
a kivitelező a víz- és a villanyhálózat kiépítésén dolgozik.
Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be rendezvény
lebonyolításának támogatására, amelyre 1 millió forint támogatást nyertünk el. A padokat és sátrakat
megvásároltuk, ezek jó szolgálatot tesznek majd az
egész település számára.
A az óvoda épületének emeletén található garzonlakások állapotának felmérése folyamatban van. A közbeszerzési eljárás megindításra került.
2021. október 22. napján tartottuk – egy év sajnálatos
kihagyása után – a szokásos idősek napi ünnepségünket, melyre meghívást kapott a község minden nyugdíjas polgára. Külön köszöntöttük a község legidősebb férfi lakóját, Huber Ferencet, illetve otthonában
a legidősebb női lakost, Kölesz Györgynét. Az ünnepségen Czunyiné dr. Bertalan Judit Országgyűlési
Képviselő Asszony is köszöntötte a megjelenteket,
majd köszöntőjét zárva meghívta az ácsteszéri szépkorúakat, hogy ingyenesen tekintsék meg az újonnan
felújított komáromi Csillag Erődöt. A kirándulásra
2021. november 17-én, szerdán reggel 8 órakor in-
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dulnak a községháza elől. A résztvevők száma korlátozott (max. 50 fő), ezért a kiránduláson való részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, lehetőleg
november 15-ig, amit az Önkormányzatnál (Hullám
Annamária) lehet megtenni. (Tel: 388-088).
A színvonalas műsort szeretném megköszönni a szereplőknek, a felkészítő pedagógusoknak, a finom
ebédet a konyha dolgozóinak, és mindenkinek, aki
bármilyen formában segített, hogy szebbé tegyük ezt
az ünnepet. A Szépkorúakat pedig a Jóisten éltesse
még nagyon sokáig!
2021. október 29. napján megrendezésre került a
Nyugdíjas Klub által a „Szellem-parti”. A szellemjárás a nagyiskola épületében zajlott. Egy mókás, játékokkal és kacagással teli élményt szereztek ezzel a
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Köszönjük szépen
a Nyugdíjas Klubnak, hogy megszervezték ezt az
eseményt.
A halottak napi megemlékezés 2021. október 31-én
lezajlott. Köszönjük Holubák Attila plébánosnak,
hogy egy megható megemlékezést kaptunk tőle, valamint köszönjük minden lakos részvételét.
Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
ácsteszéri külterületi ingatlanok természetvédelmi területté nyilvánítását kezdeményezte. A 2021. november 4. napjára tervezett egyeztető tárgyalás sajnálatos
módon betegség miatt elmaradt, a későbbiekben ezt
a tárgyalást megtartjuk, mely időpontról tájékoztatni
fogunk mindenkit az előzőekhez hasonló módon.
Kérjük, hogy a lehullott faleveleket szíveskedjen
mindenki eltakarítani a saját portája előtt, ezzel megkönnyítve az önkormányzat munkáját a közterületek
tisztántartására. Ha valakit ebben egészségi állapota
akadályoz, kérjük szíveskedjenek jelezni az önkormányzat felé.
Mint mindenki tudja, nyakunkon a koronavírus járvány negyedik hulláma. Kérünk mindenkit, hogy a
jogszabályi előírásokat tartsák be, vigyázzanak magukra és egymásra.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Vuts Norbert
polgármester
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Liturgikus naptár
November- Szent András hava
November 01.: Mindenszentek ünnepe
Azokat ünnepeljük, akik a mennyországba jutottak.
November 02.: Halottak napja
November 03.: Porres Szent Márton
November 04.: Borromeo Szent Károly
November 05.: Szent Imre
November 06.: Szent Krisztina
November 07.: Évközi 32. vasárnap
November 08.: Szent Gottfrid
November 09.: Lateráni bazilika felszentelése
November 10.: Nagy Szent Leó pápa
November 11.:Tours-i Szent Márton
Templomunk védőszentjének ünnepe
November 12.: Szent Jozafát
November 13. Magyar szentek és boldogok ünnepe
November 14.: Évközi 33. vasárnap
Templomunk búcsúja
November 15.: Nagy Szent Albert
November 16.: Skóciai Szent Margit
November 17.: Szent Dénes, Szent Hilda
November 18.: Római bazilikák búcsúja
Szent Jenő
November 19.: Árpád-házi Szent Erzsébet
November 21.:Krisztus Király ünnepe
/ Szűz Mária bemutatása /
November 22.: Szent Cecília
November 23.: Szent Kelemen
November 24.: Vietnami szent vértanuk,
Szent Emma, Szent Flóra
November 25.: Alexandriai Szent Katalin
November 26.. Szent Konrád, Szent Viktória
November 27.: Szent Virgil
November 28.:Advent 1. vasárnapja
November 29.: Szent Filoména
November 30.: Szent András apostol

Emlékezés halottainkra
„ Ami emlék, szebb is,
Mint az, ami él,
Romok is ragyognak
Hűs hold fényinél.” / Juhász Gyula /
A természet ebben a hónapban szinte megismétli önmagát. Halálos ágyán visszaálmodja a tavaszt. Pazar
(Folytatás a következõ oldalon)
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színekbe öltözködik, amelyek tavasszal születtek és
most haldokolnak. Reszkető kézzel írja gyászjelentését a sárga, barna, piros levelekre. Zölden üzenete
érkezését, sárgán, barnán a távozását. Hulló falevelekből, csupasz fákból és bokrokból készülnek halottak napjának színfalai. Puha, avarszőnyegen lépkednek a temetőt látogató hozzátartozók.
A halál itt settenkedik körülöttünk, olykor hosszú
időn át jelzi érkezését, kitartóan kopogtat, máskor
váratlanul toppan a szobánkba. Könnyek gyöngyével
kérkedik, virágkoszorúkkal ünnepelteti diadalát. Úgy
viselkedik, mint egy győzhetetlen hadvezér, senki
sem szállhat vele szembe. Minden tudás, erő, szépség, szeretet, szétfoszlik a szemfedő alatt.
Vajon mi vezet minket a temetőbe? Olykor a köteles
hála, a szép emlékek felaranyló fénye, a halált túlélő
szeretet. Ám az emlékezés fényei nem tudják kioltani
a halál sötétjét. Szomorúan lépkedünk a sírok között,
mint olyan harctéren, ahol csatát vesztett az élet. A
halálba hulló Jézus új, halhatatlan létformába öltöztette emberségét, és nekünk is ezt ígérte meg. A hívő
ember a temetőben nem a halottakat látogatja, hanem
azokat a testvéreket, akik a halálból átmentek az örök
életbe.
Halottak napján a hívő ember megkettőzi imáit, mert
így is segíthetünk hallottainkon, hogy az örök élet jutalmát mihamarabb elnyerjék!
A keresztény ember számára a halál találkozás azzal
a Krisztussal, aki halálával és feltámadásával megmentett minket!
Szívesen emlékezünk kedves halottainkra, akikhez
az el nem múló szeretet szálai fűztek életünkben.
A halált nem az ember, hanem csak az élet ura, Isten győzheti le. Ő támasztja fel azokat, akik Jézusban
hunytak el.
A halál utáni lét Isten különös ajándéka az ember számára, egy új teremtés eredménye.
Drága halottaink! Nevetek be van írva szerető emlékezetünkbe, arcotok elevenen ragyog, közös emlékeink áthajolnak a jelenünkbe.
Isten legyen veletek! Nyugodjatok békében!
Volf Nándorné
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Idős vagy szépkorú ?
Október hónap, az idősek hónapja. Ez a megállapítás többször elhangzott a rádióban, tévében, ebben a
hónapban köszöntötték szinte mindenhol az országban
az időseket, szépkorúakat. Szép szavak hangzottak el,
méltatták az öregek érdemeit.
Igen, hallottam a különböző jelzőket: öreg, hajlott
korú, idős, szépkorú. Mindegyik elfogadható, de néha
nem igazán jól használt jelző. Szerintem mindegyiknek más „ jelentése” van.
Számomra elgondolkodtató a szépkorú elnevezés.
Hiszen a tiszteleten túl, talán egyfajta szemérmesség is
meghúzódik mögötte, hogy mégse idősözzünk le senkit. De hiszem, hogy ennél még több is van az elnevezés mögött. Hiszen az ember csak azt képes szépnek
látni, amit magában hiányként él meg. Ezért is lehet,
hogy az idősebb korosztály nem mindig látja szépnek
az erő fogyását, a betegségek és egyéb testi-lelki nehézségek mindennapi hordozását.
De a fiatalok és a középkorúak éppen ezért újra és újra
nagy tisztelettel csodálkoznak rá az idősödő szülők és
nagyszülők valódi szépségére. Ezt a szépséget nem
adják sem pénzért, sem ajándékba. Ez a szépség az
idő, a lelkierő, a bölcsesség és a kitartás gyümölcse.
S amikor azt mondják, hogy valaki öreg, az olyan,
mintha már nem is kéne vele foglalkozni, mert már
nem érdemes. Pedig az öregedés nem az élet vége,
hanem az élet koronája. Amilyen hosszú az út, annyi
szépet rejt a múlt. Bár a fiatal szem mindent élesebben
lát, az idős szem viszont mélyebbre tekint. Idős korban emlékeinknek olyan értékük van, mint fiatalkori
álmainknak.
S bizony van, amit jobban tudnak a hajlottkorúak,
mint a fiatalok és csakis ők tudják.. Az idős kor tapasztalatával tudják, mi a jó és mi az a rossz, amit el
kell kerülni.
Azt gondolom, hogy szépkorúnak lenni azt jelenti,
hogy az ember gazdag tapasztalattal, bölcsességgel,
sokszor humorral, büszkén éli az életet. Amikor már
nem a rohanó idő vagy a birtoklás mennyisége, hanem
az emberi élet valódi értékei számítanak. Az egészség,
a család békéje, ölelő szeretete, az unokák mosolya.
Ne haragudjunk az öregségre! Az élet szép! Ha nem
vigyázunk rá, elszalad mellettünk.
Gubucz Lajosné
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Október
óvodai hírek
Szelet kavargat a réten,
bágyadtan süt fent az égen
az őszi nap, alig látszik,
faágakkal citerázik.
Ám a réten kacagás száll,
fent repül a papírsárkány!
Október néz: merre jár
a kedves kis napsugár?
A felhőből vihar támad,
hajlítgatja a vén fákat,
felveri a tengert lázban,
jobb ilyenkor bent a házban!
Kibámulni az ablakon,
míg a meseszót hallgatom.
November súg: merre jár
a kedves kis napsugár?
Részlet Csukás István:
A kedves kis napsugár c. verséből
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Milyen hamar elrepült ez a két hónap! A kiscsoportos óvodások egyre inkább jól érzik magukat az óvodában, kezdik megszokni, hogy ők már óvodások. A
nagy-középső csoportban új barátságok kötetnek. A
hónap közepén érkezett hozzánk az Ákom-Bákom
Bábcsoport „ Avilággá ment csacsi és bari” című mesével, melyet ajándékba kaptak az ovisok a Szülői
Szervezettől. Köszönjük szépen ezt a lehetőséget!
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A Cinke csoportosok hetekig készültek az Idősek napi
műsorral, melyet október 22-én délután az ácsteszéri
Táncsics Mihály Kultúrházban láthattak a meghívott
vendégek. A nagy-középső csoportosok közül majdnem mindenki el tudott jönni, nagyon jó volt látni,
hogy ilyen bátran és ügyesen szerepeltek, a járvány
után ez volt az első nagyobb közönség előtti fellépésük.

Egy programot már most ajánlani szeretnék, amely
tavaly elmaradt, de 2021. november 12-énpénteken
idén mindenkit szeretettel várunk Márton napi lámpás felvonulásunkra.
Jó egészséget kívánok mindnyájuknak!
Nánási Krisztina
intézményvezető
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Iskolai hírek
Filharmónia előadáson voltunk
A 2021-22-es tanévben a felső tagozatosainknak ismét
lehetősége nyílt Filharmónia bérletet vásárolni az általános iskola szervezésében.
Az első koncertet október 12-én Kisbéren, a Wass Albert Művelődési Központban tartották meg. Az előadók
a Bordó Sárkány Régizenei Rend együttese volt. Egy
izgalmas koncerttel kezdtük bérletünk első előadását.
Az egyik diák vidáman mondta az előadás után: „Nahát, ezek egy középkori rock csapat!” Valóban öröm
volt hallani a több évszázados hangszereken a virtuóz,
friss lendületes zenét. A diákok minden műsorszámot
kitörő tapssal jutalmaztak. A közel egy órás előadás
alatt megszólaltatták és egyesével bemutatták a nézőknek a középkori hangszereket. Hallottunk középkori
magyar dudát és sípot, ír és moldvai furulyát. De megszólaltatták a hegedű mellett a kobozt, a cistert, a kétfenekű dobot. A magyar mondás szerint nem lehet egy
fenékkel két lovat megülni, amit arra szoktunk mondani, hogy egyszerre nem lehet két dolgot rendesen csinálni. Hát a zenészek ezt most megcáfolták Dickmann
Roland dudás két furulyával a szájában két szólamban
olyan virtuóz bemutatót tartott, hogy a lélegzetünk is
elállt.
A Bordó Sárkány Régizene Rend, saját meghatározása
szerint „középkori világzenét” játszik. Ezalatt azt értik,
hogy a középkori táncokat és dalokat önkifejező módon közelítik meg, a saját szerzeményeik viszont magukon viselik a középkori zene stílusjegyeit. A kisbéri
koncerten is a magyar dallamok mellett ír, moldvai, sőt
híres filmslágerek, valamint saját szerzeményük is felcsendült, e sokféleség mégis egy egységes középkori
hangzásvilággal párosult. A fiatal együttesről látszott,
hogy örömmel zenélnek együtt, s ez átjött a színpadról.
Nagyszerű élmény volt.
Kovácsné Sándor Éva
munkaközösség-vezető

a zord Tormagasságos urasággal és uborka hadseregével szemben. Segítségére vannak barátai, akik
különböző csínytevésekkel, tréfákkal törnek borsot
az uraság orra alá. A barátság, egymás segítése mindent legyőz.
Az előadás mindenkinek nagyon tetszett.
Lengyel Tímea
munkaközösség-vezető

Kicsikkel a veszprémi színházban

Rendhagyó fizikaóra
A műegyetemisták által alapított, a Wigner Jenő
Szakkollégium részeként működő Kísérleti Kör
lelkes fizikus hallgatói látogattak el iskolánkba október 22-én. A kör tagjai látványos, érdekes kísérleteket mutattak be. Bebizonyították, hogy a fizika
nemcsak képletekből és számolásokból áll, hanem
érdekes, színes, látványos reakciókból, hihetetlen és
brutális jelenségekből. Ezen a rendkívüli fizikaórán
a 7. és 8. osztály tanulói vettek részt.
Ezúton is köszönjük az ifjú fizikusok lelkes munkáját! Reméljük, hogy tanulóink (még nagyobb) kedvet kaptak a fizika tanulásához.

Színházlátogatás
2021. október 7-én 40 tanulóval ellátogattunk a Veszprémi Petőfi Színházba, ahol a „Hagymácska „ című
előadást néztük meg.
Gyümölcsök és zöldségek mesebeli világába csöppentünk, ahol Hagymácska küzd Hagymapó jogaiért

7. oldal

Rendhagyó fizikaóra

8. oldal

Arany Trombita

Ácsteszér község havi lapja

Tökfaragó verseny
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Emlékműsor az aradi vértanúk tiszteletére

„Az iskolai DÖK tökfaragó versenyt hirdetett.
Nevezni bárkinek lehetett.
Csütörtökön vártuk a tököket.
Egyeske szerdán megérkezett.
Feltettük rögtön a facebookra,
Hogy a gyerekek kedvét meghozza.
Elérkezett a csütörtök.
Megérkezett 24 versenytök.
Délután készült az utolsó kompozíció.
Megálmodó a legidősebb generáció.
Köszönjük a szép alkotásokat.
Szülők, gyerekek faraghattak sokat.
Az őszi szünet előtti napokon
nevetgéltünk az ötletes alkotásokon”.
A beérkezett munkákra nevelők és az osztályok képviselői is szavaztak. A díjazottak:
Kompozíció: A legtöbb szavazatot a nyolcadik osztály alkotása kapta. Második helyen Németh Kornél
és Spirk Alex alkotása végzett. A harmadik helyezésért járó kupát Mocsári Dávid és Pádár Dominik kapta.
Az egyéni munkák közül Stokker Csanád sárkánya
lett az első helyezett. Második helyre Stokker Villő
mopsza került. A bronzérmet Majoros Mirkó sárkánya és sárkánytojása kapta.
Köszönjük a szülők segítségét.
Panákné Miszlai Margit
DÖK segítő tanár

Október 23-ai
megemlékezés

Emléknapok és ünnepek
Október 6-a nemzeti gyásznap. Ezen a napon határainkon belül és azon kívül is megemlékezéseket tartanak az 1849-ben kivégzett aradi vértanúk, valamint
gróf Batthyány Lajos miniszterelnök tiszteletére. Hagyományaink szerint iskolánkban a 6. osztályosok
készültek a megemlékezésre. Műsorukban felidézték
a 172 évvel ezelőtti eseményeket, a vértanúk alakját,
emberi nagyságát.
Október 23-a nemzeti ünnepünk. Az 1956-os eseményekre való emlékezésben a 8. osztályos tanulók
segítettek. Verses-zenés összeállításukban nemcsak a
nap eseményei elevenedtek meg, hanem a bukással
végződött történések sorozatára, mai napig tartó hatására is rávilágítottak tanulóink műsorukban.

Kicsi a gyalog, de erős
Iskolánkban a negyedik osztályban bevezettük a Polgár Judit Sakk Alapítvány egyedülálló módszertani
programját, a Sakkpalota programot. Ezt a módszert
az általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív
gondolkodás elősegítésére, a digitális korban fellépő
gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására dolgozták ki. Itt a sakkjáték elsajátítása nem cél, hanem
eszköz. Nem sakkjátékosokat képezünk, hanem használjuk ezt a hatékony eszközt a logikus, kreatív gondolkodás fejlesztésére.
(Folytatás a következõ oldalon)
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Éppen ezért okozott erős dilemmát nekem, amikor meghívást kaptunk a Kisbér járási ifjúsági sakkversenyre.
Vajon a kis tízéveseknek egy korai kudarc nem veszi-e el
a kedvét attól, hogy örömmel játszanak? Azonban a gyerekek lelkesedésének, aranyos érvelésének: „Fociban is
ki szoktunk kapni, mégis szeretünk focizni!”- nem lehetett ellenállni. Szóval úgy döntöttem, elviszem azokat
a tanulókat, akik szívesen versenyeznek és az esetleges
vereséget nem élik meg kudarcként.
Így október 21-én Ászáron nyolc diákkal részt vettünk a
XI. Bakonyalja Kupán. Alsósok közötti körmérkőzésekre számítottunk, de a helyzet úgy hozta, hogy a felsősök
mezőnyében kellett versenyeznünk. A helyszínen még
csapatversenybe is beneveztünk. Ez azt jelentette, hogy
négy diákunk, Csomor Jázmin, Kozsán Bálit, Simon Balázs és Tihanyi Dorka a körzet iskoláinak legjobb felsős sakkozóival mérte össze az erejét, és nem vallottak
szégyent. Amikor Malomsoki László az eredményhirdetésén bejelentette, hogy: „Nagy meglepetésünkre az
először versenyző kis csapat, a Bakonyszombathelyi
Benedek Elek Általános Iskolából érte el a harmadik
helyezést.”- hát az örömünk határtalan volt. S ez csak
fokozódott, amikor az egyéni verseny eredményeit is
megtudtuk. Turi Patrik 2. helyezést, Zámbó Ádám 3. helyezést, Tóth Petra 4. helyezést, Mészáros Péter pedig
hatodik helyezést ért el.
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„CseppetSem”
Iskolánk csatlakozott a „CseppetSem” programhoz. A program a lakosság körében keletkező használt sütőolaj, sütőzsiradék, kókusz-és pálmaolaj begyűjtését irányozza elő. Az iskola kerékpártárolója
mellett elhelyezett sárga gyűjtőedénybe kizárólag
csak lezárt műanyag palackban vagy befőttes üvegben tartott zsiradékot lehet berakni. A Biotrans Kft.
minden összegyűjtött hasznos kilogramm után 25
forintot fizet az iskolai alapítványnak.
Kérjük Önöket, hogy éljenek a gyűjtés lehetőségével, működjünk együtt környezetünk védelméért!
Köszönjük!

Márton-nap
A Diákönkormányzat lámpás-és libakészítő versenyt hirdetett az iskolások között. A pályamunkák beérkezési határideje november 10-e.
2021. november 11-én, Márton napján 17 órától
Bakonyszombathelyen lámpás felvonulást szervezünk. A lámpás menet a pajtaszínháztól indul, és
a résztvevőket a Szülői Szervezet forró teával és
kaláccsal várja.
A felvonulás után kerül sor a lámpás szépségverseny, valamint a libakészítő verseny díjazására.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A sakkos csapat és felkészítő tanáruk,
Kovácsné Sándor Éva
Jó volt látni őket, ahogyan küzdöttek, ahogy egy-egy
vesztes meccs után újra kezdték és nyertek. Ezért javasolom minden szülőnek, nagyszülőnek, játszanak a
gyermekeikkel sakkot, malmot, dámát vagy bármilyen
társasjátékot, mert ezzel a gyerekeknek megtanítjuk,
hogy a vereség, a kudarc után a bábukat újra fel lehet
állítani, és újra van lehetőség a győzelemre!
Kovácsné Sándor Éva
Pintérné Ballabás Márta
int.vez.
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KÖNYVTÁRI HÍREK
Szerk.: Borbély Ilona
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KRÚDY ARANYÉREMMEL DÍJAZTÁK 2021.
10. 14 - én Budapesten Simon M. Veronikát (Ácsteszér
díszpolgára), aki a Krúdy Irodalmi Körrel 50 festményt
adott át az elmúlt 20 évben, még külföldön is.

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS. Az Országos
Könyvtári Napok (október 4-10) Egyensúlyban a
természettel című projektjéhez kapcsolódva október
8-án kézműves foglalkozás várta a könyvtárlátogatók
apraját és nagyját. Áment Róbertné, Magdi néni vezetésével többféle őszi kopogtatót készítettek a gyerekek.
A foglalkozás jó hangulatban telt, az adventi időszakban ismét lehet jönni kézműveskedni a könyvtárba.

A kép forrása: Simon M. Veronika múzeum https://www.facebook.com/smvmuzeum
PILINSZKY 100. November 27-én lesz Pilinszky
János magyar költőnk születésének századik esztendeje. Emlékezzünk a költőre a következő gondolatokkal, melyek a Kertész Imre Intézet kiállításának
bevezető sorai. A kiállítás anyaga november végétől megtekinthető lesz a Táncsics Mihály Kultúrház és Könyvtárban.
„Pilinszky János ritka és valószerűtlen jelensége a
magyar irodalomnak. Művészete szorosan összefügg
egy megszenvedett és következetes, meg nem alkuvó
önvizsgálattal. Műveiben nem Isten léte vagy nemléte, hanem Isten jelenléte foglalkoztatta. Történelmi és
magánéleti bűneinket Isten és az ember között megszakadt párbeszéd függvényében vizsgálta. Nemigen
akad, aki részvétről, szeretetről, szenvedésről és a
megváltásra váró bűnről nála hitelesebben tanúskodott volna.
Kívülálló volt. Az elhallgattatás éveiben és akkor is,
amikor már szabadon megjelenhetett. Élete és műve
a bizonyosság, hogy a legsúlyosabb tragédiákban is
Fotók: Borbély Ilona

mindig ott rejlik a katarzis és a vigasz kegyelme.”
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A kép forrása: Kertész Imre Intézet

Stancsics Erzsébet:

„A csitári hegyek alatt”
Kezdhetném azzal: tudják-e, merre van Csitár, amely
Kodály által beírta nevét a zenetörténelembe? Eddig
bárkitől kérdeztem, bizonytalanul válaszolt: nem járt
ott, de úgy tudja, hogy a jelenlegi Magyarország területén is van belőle egy…
Én voltam az „eredeti” Csitáron! Hálás vagyok a Magyar Kultúra Lovagrendjének, akik által eljutottam oda
és láthattam egy apró falunyi igazgyöngyöt a magyar
történelemből. Ünnepe volt a helységnek: minket vártak
az anyaországból. Az alig pár helyiségből álló, alacsony
„polgármesteri hivatal” előtt a porba leterítve égszínkék
szőnyeg szalagja futott a falig, ahol kétnyelvű emléktábla állt Kodályról. Félkörben a csitári menyecskekórus, másik oldalon a falu vezetői. Vártak minket, amivel
sehol senki nem várhatott: tiszta hangon énekelték Kodály Japánban is ismert dalát: „A csitári hegyek alatt”.
Gyönyörű fejdíszük, a lepkeszárnyak szinte felkapták
őket röppenő, hímzett szoknyáikban. Lehet ebbe nem
belekapcsolódni a sokfelől érkezett magyar hangnak?!
Mit akar tőlem Kodály zenéje? Úgy él bennem, mint
egy régi, szenvedélyes kaland, mely feltétlen hallgatást,
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vak készséget, ősi beavatottságot, értő elmét követel. Elragad zenei fénye, mely rokon a lélekkel. Röviden csak en�nyi: hazám zenéje. Ott Csitáron körbejárhattam omladozó
házát, ahol lakott, amíg gyűjtötte a népdalokat, éreztem,
hogy mai napság halkan énekelni és megmaradni több, nagyobb vállalkozás, mint szerezni és hódítani. Ahogy igazi
élet, úgy igazi halál sem lehet méltóság, bölcsesség és türelem nélkül.
Az egyik helybéli megragadta férjem karját, s vonszolta
az alig teleknyi temetőbe.
-Látja? - mutatott körbe - Mindenki magyar. Egyetlen
idegen sem nyugszik itt, csak a mi őseink!
Szemünket sok minden el tudja varázsolni, de a szívünket nem. Ezért nézünk inkább a szívünkkel, mert abban
szeretet van, határnyitás, közös lét megosztása. Kodály talán ezt osztotta meg nemcsak honfitársaival, hanem a földön mindenkivel, aki nem volt botfülű a szeretetre. A kor,
a betegség ugyan őt is elérte, de nemesre tudta munkálni
mosolyát és zenéjét. Tudta, hogy egyszer mindenkinek felelni kell mindenért, aki kortárs volt és hallgatott. Tudta,
hogy a nagy birodalmak, világeszmék, határ és nyelvi erőszakok gyorsabban virágzanak el, mint a trópusi őserdők.
Ezért komponált, mert tudta, hogy halála után is szólnia
kell általa. A XXI. században talán nagyobb szükség van
rá, mint valaha.
A csitári forrás mellett álltunk és hallgattuk a történetét. Itt
nincs civilizált természet: kultúrált erdő, komfortos mező,
védőoltás az élővilág ellen. Itt kő van, tele fekete-fehérrózsaszín erezettel, amelyből készült a környék minden
épülete. Itt erdő van, a házak háta már szinte a szálfáknak
támaszkodik és sűrű lombjuk eltakarja a surranó vadakat.
Itt csak kristálytiszta forrásnak építettek utat, hogy ellásson
évszázadok óta embert, állatot, kerteket, tűzvészeket.
A polgármester odaállt a helytörténeti múzeum ajtajába
s minden kilépővel kezet fogott. Szemérmes, félszeg mosollyal kért elnézést az egyszerűségért, amivel fogadtak.
Megálltam egy pillanatra:
- Polgármester úr! Minket még sokszor várhatnak elegáns állófogadással, márkás italokkal, de amivel önök vártak, senki nem tudja megtenni. És ez Kodály zenéje, második otthonának, Csitárnak szellemi értéke. Egy magyar
zeneköltő régi mosolyával ajándékoztak meg, amelyet
csak önök tudtak tisztán megőrizni az utókornak!
Csendesen visszaballagtunk az autókhoz és a honvágy
csillagfényénél keressük tovább az utat sorsunk titkos értelme felé. Hátunk mögött, Csitáron, a hegyek fényes fenyői alatt már régen megtalálták azt.
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Halottak napján…
Temetők, gyertyák, tömeg… mindenki kirohan a sírhoz,
amely egykor szeretett rokonát takarja. A virágos alig
várja ezt a napot, a gyertyák és a mécsesek is fogynak
rendesen… Hömpölyög a tömeg…
Mi, akik letesszük a virágokat, napról napra közelebb kerülünk ahhoz, hogy hozzánk, a mi emlékhelyünkhöz is eljöjjenek, majd akiket szeretünk, s akik minket szeretnek. Hiszen
mindenki arra tart. Nincs kerülőút, nincs hosszabbítás, nincs
elodázás. Az idő kattog. S egyszer csak értünk is meggyúl
egy gyertya… Ha meggyúl, s nem valami őrült világpolitikai cselekedet miatt egy pillanat alatt hamuvá éget az atombomba, vagy a Természet megelégeli az ember rombolását,
s a Földanya lerázza magáról azokat, akik ártotta neki. Nem
ismerjük a véget, nem tudjuk a napot és az órát. Éljük a kötelező feladatokat, figyeljük a híreket, aggódunk, örülünk,
sírunk és nevetünk… aztán csöngetnek…
Voltaképpen ezerből kilencszázkilencvenen csak felélik a
kapott lehetőséget, az életet. Ostobán kapzsikká válnak,
gyűjtik mások szegénységéből a javakat, visszaélnek,
lopnak, minden nap esküt szegnek, hogy többjük legyen,
mondvacsinált okok miatt fegyverkezik a világ, és rombol a pénz utáni vágy, a javak utáni hajsza…
Nem elég figyelmeztetés-e a temető? Mitől annyira értetlen és ostoba az emberiség, hogy bár élhetne békében és
szeretetben, mégis állandó harc, hazugságok, és háborúk,
a pénz és a haszon köti le? Nem volna-e jobb örömmel
és megértésben élni? Nem volna-e jobb hittel építeni egy
szép jövőt az utánunk érkezőknek?
A temető figyelmeztet: Nem teszik melléd a harácsolt
vagyont, nem hosszabbíthatsz, s úgy kellene élned, hogy
szeretettel, és mint jó emberre emlékezzék az, aki még
nem ért a végére… S milyen szép volna, ha a világ vezetői is felismernék, hogy felelősségük van, hogy nem urak
ők, hanem szolgák…

Mert mi mind szolgák kell legyünk,békében élő, jövőt
szolgáló, hitet és szeretetet átörökítők. S olyan alázattak
kellene élnünk, mint amikor lehajolunk a sírhoz, meggyújtani az emlékezés mécsesét…
S még egy gondolat a végére: Vajon tudunk-e még egyegy fohászt mondani értük? Emlékezünk-e rájuk imával? Vagy csak, mint a polgári temetés szónoka, üres
lélekkel megyünk, s jövünk e napon a temetőbe, a temetőből? Csak mert így illik…
Gubucz Lajosné
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Tisztelt Olvasók!
Szeretnék Önöknek tájékoztatást adni a településen
történt anyakönyvi eseményekről.
2021. október hónapban
örök hűséget fogadott egymásnak:
Fakan Erika Anett és Fogl János
2021. október 15-én.
Gratulálunk házasságkötésetek alkalmából!
Hullám Annamária
anyakönyvvezető

„Szellemjárás” a faluban
Október 29-én délután jelmezesek, boszorkányok, s
egyéb félelmetes ruhába öltözött „lények „ közelítettek
a rég elhagyott iskola épülete felé. Bár bent már kissé
barátságosabb volt a hangulat, hiszen Szellem-partira
hívta a Nyugdíjas klub a falu apraját és nagyját erre a
délutánra.
A boszik és a jelmezesek Halloweent tartottak , azaz
a Mindenszentek előtti éjszakát ünnepelték, ami nem
keverendő össze a Halottak napjával.
Ezen az éjszakán ijesztő lényeknek, boszorkányoknak, és szellemeknek öltöznek az emberek, hogy elzavarják, és elijesszék maguktól az ilyenkor átvonuló
halottak lelkeit. Az ehhez kapcsolódó szokásokat, játékokat, jelmezeket azonban már szerte a világon átvették és tartják is, hiszen a tökfaragást, a rémisztő
jelmezeket és álarcokat, valamint a sok-sok édességet
egyaránt élvezik kicsik és nagyok is. Nem mellékesen
a "Halloween" szó is az "All Hallow's Eve", azaz a keresztény "Mindenszentek éjszakája" kifejezésből ered.
Kicsik és nagyok a „feldíszített” termekben játékos
vetélkedőkön vehetett részt. Lehetett rajzolni, színezni,
volt seprűn lovaglás, s nagy sikert aratott a szétgurított
gesztenyék összeszedése is.
A feladatok mellett zsíros kenyér, tea, s sok-sok sütemény és édesség is várta a résztvevőket. A nyugdíjas
klub tagjai mellett az óvodai Szülői Munkaközösség is
besegített , a szülők süteménnyel járultak hozzá a délután sikeréhez.
Ezen a délutánon Halloweent tartottunk, ami tudjuk,
hogy kicsit ellentmondásos ünnep hazánkban. Viszont
megtartását nem erőlteti rá senki a másikra, és nem is
lesz kötelező. Ez egy jó móka a gyerekeknek, és akik
bulizni akarnak egy jót. Ennyi és nem több.
Reméljük mindenki jól érezte magát ezen a délutánon!

KÉPES BESZÁMOLÓ

13. oldal

14. oldal

Arany Trombita

Ácsteszér község havi lapja

2021. november

2021. november

Arany Trombita

Ácsteszér község havi lapja

15. oldal

16. oldal

Arany Trombita

Ácsteszér község havi lapja

2021. november

Receptek
Gyöngyi szelet
Tészta: 40 dkg liszt, 2 ek. kakaó, 20 dkg porcukor, 1
tojás, 1 tojás sárgája, 10 dkg margarin, 1 sütőpor, kb
2 dl tejföl
Ebből 3 lapot sütünk a tepsi hátoldalán.
Krém: 25 dkg margarin, 20 dkg porcukor. Ezt kikeverjük. 2 csomag puncs pudingot 6 dl tejben felfőzünk, majd a két krémet összekeverjük. Ezzel töltjük
meg a lapokat. Tetejére csoki máz: 1 tortabevonó, fél
dl olaj, gőz felett megolvasztva.
(Folytatás a következõ oldalon)
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Frissen sültek mellé köret
1 kg édesburgonya, 0.5 kg alma, 0.5 kg sárgarépa.
Ezeket kockára vágjuk, tepsibe tesszük, majd 1 csomag sültkrumpli fűszerrel megszórjuk. Kevés olajt
öntünk rá és a forró sütőben megsütjük.

Csalamádé
5 kg káposzta, 2 kg zöld paprika, 1 kg hagyma, 1
liter 10 százalékos ecet, 60 dkg cukor, 1 marék só,
pár szem egész bors, fél csomag mustármag, 3-4
db babérlevél, 1 tk. kénpor. Ezeket összekeverjük,
egy napig állni hagyjuk és másnap üvegekbe tes�szük.
Jó étvágyat!
Bata Lászlóné
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Idősek napja
Moretti Gemma:

Tükör
Ne számolgasd az éveket,
nem lesz sem több, sem kevesebb,
ha tükröd szemed elé tartod,
ne keresd, azt a régi arcot,
- a napmosolyú, gondtalant. Megvívtál néhány kemény harcot.
De hallgatózzál befelé,
s ha felnézel, az ég felé,
tudsz-e még hinni, hogy az égbolt
- mely réges-régen tiszta kék volt lesz-e még újra égi szép?
Ha tükröd magad elé tartod,
s nem néz vissza a régi kép,
ne fájjon, hogy a gondtalan,
napmosolyú arcnak ránca van,
nem is egy-kettő. Számtalan.
Ami fontos: szemed a régi fénnyel,
barátkozzon a változó éggel,
s tudj mosolyogni, gondtalan.
Mert a lelkedben béke van.
Október 1-je az idősek világnapja, és október az
idősek hónapja. Már két évtizede, hogy az ENSZ
1991-ben először rendezte meg ezt a programot,
ezzel kívánva megemlékezni körülbelül 600 millió
idős emberről, akik Földünkön élnek.
Ácsteszér község Önkormányzata és Képviselőtestülete az elmúlt években a járványhelyzet miatt
csak távolról köszönthette az időseket, de ebben az
évben fehér asztal mellett ünnepelte a napot, találkozóra hívta a község szépkorúit.
Vuts Norbert Polgármester köszöntő szavai után
Czunyiné dr. Bertalan Judit Képviselő Asszony is
meleg szavakkal szólt a megjelentekhez .
„ Köszönettel tartozunk Önöknek azért, hogy verítékükkel, könnyeikkel, szorgalmas munkájukkal,
áldozattal a nehéz időkben megteremtették és biztosították nekünk, fiatalabbaknak, gyermekeiknek,
unokáiknak, hogy tanulhassunk, dolgozhassunk,
gyarapodhassunk, és nyomdokukba léphessünk.”
A megható szavak után az óvodások és az iskolások
műsora következett, majd köszöntötték a község legidősebb férfi és hölgy tagját. Ezzel a címmel Kölesz

18. oldal

Arany Trombita

Ácsteszér község havi lapja

Györgyné, Elza néni ( 94 éves ) illetve Huber Feri
bácsi ( 87 éves ) büszkélkedhet. Kívánunk nekik még
sok, egészségben eltöltött évet !
A vendéglátás után a szórakoztatásról is gondoskodtak
az időseknek, akik fiatalokat megszégyenítő módon
ropták a táncot , s érezték jól magukat ezen a napon.
Köszönet mindenkinek, aki a nap lebonyolításában
részt vett, s egy kellemes délutánnal örvendeztette meg
a község időskorú tagjait.
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