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Új esztendőt kezdünk, új lendülettel. A 2022-es
év hatalmas nyomást ruházott Ásotthalomra.
Az év végére fellélegezhettünk a kihívások egy
része alól. Köszönettel tartozom – és nem lehet
elégszer hangsúlyozni – a lakosságnak a civil
összefogásokért, hatalmas ereje ez
Ásotthalomnak. Köszönet illeti az
önkormányzati intézményrendszer valamennyi
egységét, hiszen az ünnepi hangulat
megteremtése mellett az év végi zárási
feladatokkal, az egyre fojtogató
rezsiköltségekkel együtt extra nyomás mellett
stabilan teljesítettek. 2023-ban új kihívások
állnak előttünk, amit további fejlődéssel,
fejlesztésekkel sikeresen teljesíteni fogunk.

Új esztendő, új lendület
Többkörös egyeztetésen vettem részt a
Belügyminisztériumban azért, hogy át tudjunk
lépni a 2023-as költségvetési évbe. Toroczkai
László országgyűlési képviselő úr
támogatásával év végére 176 millió forintos
rendkívüli támogatással sikerült a beruházási
költségvetés átmeneti stabilizálása. Az idei
esztendő sem lesz könnyebb, hiszen az árak
emelkedése már jelentős kihívásokat indikál.
Kötelezettségeink vannak az új beruházásaink
üzemeltetésére, hiszen egy manufaktúra, egy
étterem nyílt, megújult a strand és immár új
bölcsőde üzemel a településen.

Megmarad a Mezőőrség
A mezőőrség 2023-as működése is biztosított
lesz. A jelenlegi migrációs helyzetben már
elképzelhetetlen Ásotthalom közbiztonsági 

rendszere a Mezőőri Szolgálat folyamatos
jelenléte nélkül. A 1574/2022. (XI. 28.) Korm.
határozata értelmében az ásotthalmi mezei
őrszolgálat működtetésére 15 903 840 forint
támogatást kapunk, további hat térségi 
 településsel együtt. Így továbbra is folyamatos
jelenléttel segíthetik mezőőreink a lakosokat az
egyre romló migrációs krízishelyzetben. A
biztonságérzetünk megteremtése három fő
pilléréből a másik tényező a polgárőrség.
Jómagam is kértem az Országos Polgárőr
Szövetség további határmenti jelentlétét Pintér
Sándor belügyminiszter úrnak címzett levélben.
Fontos hangsúlyozni, továbbra is elsődlegesen a
hivatásos szervezetek, rendőrség,
határrendészet jelenlétét kell megőrizni.
Kérem, hogy a lakosok minden esetben a 112-es
segélyhívó telefonszámon is kérjenek
segítséget! 

Új projektek indulnak 1,3 milliárd forint
pályázati támogatással
Megkezdődnek a kissori kerékpárút
megépítésével kapcsolatos előkészítő feladatok,
először a nyomvonal biztosításához a
kisajátítások előkészítése zajlik majd. Nagy
kérdés, hogy mire a beruházással kapcsolatos
közbeszerzési eljárásig eljutunk, elég lesz-e
majd a pályázatban elnyert 400 millió forintos
összeg. 
A Boszorkányperek Háza pályázati projekt 590
millió forintos támogatásban részesült.
Valamennyi a turisztikai kategóriában benyújtott
pályázattól viszont a Pénzügyminisztérium
döntése értelmében a projektek áfa tartalmát
elvonták, így az eredeti 750 milliós igényünk
teljes biztosításához fellebbezést nyújtottunk be
a döntéshozók részére. 

Február elején indul a Királyhalmi utcán a
csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése 130
millió forintos összköltségvetéssel. A
napokban zárult a közbeszerzési eljárás, a
kivitelezői szerződéskötést követően a
főutcánk kap csapadékvíz elvezető rendszert
a parktól a bekötő út irányába. Elindul 3 új
építési telek  közművesítése is.Tovább épül a
Királyhalmi utca járdaszakasza is 2023-24-ben
a Kiss Ferenc körúttól az Erdő utcáig. Új
burkolatot kap az Arany János utca is a
közeljövőben. 
Feladat tehát lesz bőven idén is. Hatalmas
nyomás alatt állunk, hiszen a működéshez
szükséges központi normatívák nagyon szűk
keretet adnak, a rezsi költségeink az egekben
vannak. Így a Képviselő-testület továbbra is
egységes abban, hogy megtakarításokat
eszközöljön: így a közvilágítás időzített
lekapcsolása várható, amint a szolgálató
elvégzi a trafókat vezérlő egységek
beszerelését. 
Nemcsak az önkormányzat van nehéz
helyzetben. Ősz óta folyamatosan kerestem
levekkel, személyes egyeztetésekkel a két
iskolánk fenntartóit – végül december utolsó
napjaiban érkezett a válaszlevél, március
végégig nem kér fűtést a sportcsarnokban a
Tankerület. Gyermekeink egészsége
mindennél fontosabb, így az önkormányzat
számára továbbra is első helyen szerepel
bölcsődéink és óvodánk színvonalas
működtetése.
Február végégig zajlik majd a 2023-as év
költségvetésének elkészítése. Addig is számos
fontos döntés áll Ásotthalom Képviselő-
testülete előtt. 

Vadászkamarai szervezésben szemétgyűjtő akció

Kívánok Ásotthalom polgárainak jó egészséget, az új esztendő
kihívásaihoz kitartást, stabil közösségi összefogást!

Én ez évben is szeretett szülőfalumért dolgozom,
munkámmal Ásotthalom érdekét szolgálom!

Legyen meg a boldogság, az öröm az új esztendőben is! 

PAPP RENÁTA
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Megérkezett az új mezőgazdasági jármű a
Műszaki Csoporthoz. A Magyar Falu Program
kommunális eszközpályázata keretében
beszerzett kistraktor beérkezésével teljessé vált
a pályázati beszerzési lista. A világméretű
kereskedelmi ellátási problémák miatt a
tavaszra várt gép végül év végére érkezett meg.
A beszerzés értéke 7 millió forint.

Az évi rendes közmeghallgatást december 15-én
tartotta meg Ásotthalom Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő -testülete. Papp
Renáta polgármester számolt be az ez évi
beruházásokról, végzett szakmai
tevékenységekről. Beszámolót tartott
Csontosné Kruzslic Ildikó az óvoda és bölcsőde
működtetéséről, Csótiné Ördög Edit a
Homokháti Szociális Központ által végzett
szolgáltatásokat ismertette. Dr. Barna Angéla
jegyző a rendeletek módosításairól adott
tájékoztatást. Lakossági kérdések, felvetések
viszonylag kis számban érkeztek: ezek között az
óvoda hosszabb nyári nyitvatartását
kezdeményezték a jelenlévő szülők, melynek
képviselő-testület helyt adott, így az
igényekhez igazodva augusztusban is nyitva
lesz majd az óvoda.

Jótékonysági Központ karácsonyi gyűjtése
Az idei utolsó nyitva tartási napon átadtuk a
Tanyagondnoki Szolgálat vezetőjének, Bálint
Lacinak szerény kis "gyűjteményünket".
Sonkoly Antónia, Kispál Jolán, Szokolné Gizi,
Kószó Kati és a Viola Virágüzlet felajánlásaiból
rendezett adventi vásárunkon az adományozók
jó szándékából 72 500 Ft jött össze. Emellett
tartós élelmiszereket is kaptunk többektől.
Hálásak vagyunk mindezért és kívánjuk, hogy
testi, lelki egészségben teljen az új esztendő
mindannyiunknak!

Pályaválasztási nap keretében első alkalommal
mutatta be munkáját a Polgármesteri Hivatal. A
diákok betekinthettek a különféle
munkakörökbe: az anyakönyvvezetőnél régi
anyakönyveket kutattak, a gazdálkodási
osztályon a könyvelés rejtelmeivel ismerkedtek.
Az adó csoportnál megnèztèk az 1950-es
évekből megőrzött kézzel írt nagy adókönyvet.
Megismerték az ügyirat fogalmát, megmutatták
a köztisztviselők az iktatóprogramot, a Nemzeti
Jogszabály Tárat, az adás vételi szerződések
menetét és bejárhatták a hivatali irattárat is. A
pályaválasztási bemutatkozó célja az volt, hogy
a köztisztviselők sokrétű munkáját is
megismerhessék a diákok, és biztonsággal
használják a jövőben a Polgármesteri
Hivatalban elérhető szolgáltatásokat. 

A Kiss Ferenc Általános Iskola
diákönkormányzata ülésezett az Ásotthalmi
Polgármesteri Hivatalban. A diákönkormányzat
tagjait Papp Renáta polgármester asszony
köszöntötte. Kiemelte, hogy a diákok
közösségért végzett munkája példaértékű, mely
a településhez való elköteleződés első
lépcsőfoka. A diákönkormányzat soros gyűlését
a tárgyaló teremben tartotta meg, amelyen Dr.
Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató és Vucseta
Nóra DÖK-öt segítő pedagógus is részt vett. A
jövő a fiatalokkal kezdődik. 

Ásotthalmi civil szervezetekkel tartott fórumot
Ásotthalmon Nagyközség Önkormányzata. A
településen több mint 20 ásotthalmi székhelyű
civil szervezet működik, aktív a civil
szerepvállalás. Az egyesületek, alapítványok
vezetőit a polgármester tájékoztatta az
együttműködési lehetőségekről, a 2023-as év
várható projektjéről, rendezvényeiről. A
találkozón a Képviselő-testület tagsága is részt
vett, hiszen mindannyian civil közösséget is
vezetnek társadalmi munkájuk részeként.

Köszönet
Hálás köszönettel tartozom valamennyi
adományozónak, akik segítettek szebbé tenni az
ünnepeket és biztonságosabbá varázsolták az új
évkezdést Ásotthalmon. 270 adomány csomag,
és közel 100 ajándék jutott el az ünnepek előtt a
gyermekekhez, családokhoz, idősekhez.

Köszönet a példás összefogásért:
* Karácsonyi Angyalok: sok név nélkül,
önzetlenül adományozó 23 család 50
kisgyermekének kívánságát váltotta valóra 
* a Vöröskereszt jóvoltából 100 élelmiszer
csomag, 350 kg liszt, 10 kisgyermekes családnak
pelenka, popsitörlő került kiosztásra
* 30 csomag tartós élelmiszer a Szentgyörgyi
Albert Rotary Club jóvoltából érkezett Elekes
Zoltán közreműködésével
* 38 cipősdoboz ajándékcsomagot a Baptista
Szeretetszolgálattól továbbítottunk
* 12 láda friss zöldség az INBA Zrt.-től érkezett
* a karácsonyi Szeretetvendégséghez Tóth
István és családja, Fackelmann István,
Polgárőrség járult hozzá
* a Jótékonysági Központban adományozók
karácsonyi vásárból gyűjtöttek bevételt
* Decemberben adakoztak: Farkas Tamás,
Zsuzsi Cukrászda, Markó Veronika, Varga
Pékség '95 Kft., Csodarét Gyógyszertár, Polner
Frigyes Cirillné, Mutter Bt. svájci támogatónk és
még sokan mások, akik önzetlenül adtak,
segítettek, tették ,amit tenni kellett.
Köszönet a sok szervezetünknek, akik többszáz
kilómétert autóztak a tanyavilágban, hogy
eljussanak az adományok minden rászoruló
háztartásba: Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, Tanyagondnoki Szolgálat, Műszaki
Csoport
Köszönet a szervezésben, önkéntes munkában
valamennyi Önkormányzati munkatársnak:
Művelődési Ház és Könyvtár, Műszaki Csoport,
Tambura étterem, Polgármesteri Hivatal.

Őrizzük meg az összefogást 2023-ban is!

Hálás köszönettel:
Papp Renáta polgármester
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Alig múlt el Karácsony és Szilveszter, nálunk az
a szokás, hogy Vízkeresztkor nem bontjuk le a
karácsonyfát. Szeretjük és tiszteljük a fényt,
minden élet forrását. Főként hálás dolog ez a
hosszú téli estéken és a szürke, szokatlanul
enyhe nappalokon is. Mi ásotthalmi fekete
fenyőfát állítunk és díszítünk fel. Azért
választottuk lassan 40 éve ezt a fajt, mert nem
hullik le a levele, tűje. Olyan kisugárzása van,
hogy gyantás illata egy éjszaka alatt segített
kikecmeregni egy vadászaton összeszedett
megfázásból. Nagyközségünk 55-60 %-a erdő,
amelyből jelentős az erdei és fekete fenyők
aránya. Kollegáimnak javasoltam, csináljunk
egy fenyő ünnepet, amelyben bemutatjuk
értékeit, használhatóságát. Épületfát, tüzelőt
adott nekünk. Begyújtásra mindig hasogatok
fenyőt, ennél praktikusabb gyújtóst nem
találtam. Egész évben zöld levele asszimilációja
révén csodálatos mikroklímát biztosít. Leveléből
nagyszerű tea készíthető. Farkaslakán, egy
manufaktúrában láttam, hogy a lucfenyő fiatal
hajtásából szirupot készítenek. Nosza, szedtem
egy éves, zöld feketefenyő tobozt,
megtisztítottam, négy óráig főztem, majd a
szűrleményhez cukrot öntve még négy óráig
sűrítettem. Ez a szirup, elsősorban a benne levő
gyantának köszönhetően légúti
megbetegedések kezelésére nagyszerűen
bevált.

Ilyentájt itt az ideje a számvetésnek és az újévi
fogadalmaknak. Mit csináltunk jól, mit
rontottunk el. Segítettük-e eléggé családunkat,
barátainkat, közösségeinket? Önámítás helyett
őszintén kell szembenézni cselekedeteinkkel és

 gondolatainkkal. Csak az ilyesfajta meditáció
vezethet eredményre és a Teremtőbe vetett hit
jövőbeni helyes cselekedeteinkhez. Soha nem
késő, mindig lehet jobbnak lenni. Ez a fajta
(szám)vetés termést érlelhet az elkövetkező
időkben, amelyre nagy szükségünk lehet.
Gondoljunk csak az ukrán háborúra, amely
gazdaságilag tönkreteszi Európát, hazánkat és
minket, polgárokat is. Háborút csak ember
indíthat, amely sok szenvedéssel és áldozattal
jár. Politikai és gazdasági indítékai között az
ukrán föld hazaárulással felérő amerikai kézre
játszása, a biológia hadviselés 
 laboratóriumainak védelme, a digitális állam
felépítése és az elhibázott kisebbségpolitika
húzódik meg. Tulajdonképpen egy világháború,
amely egyelőre csak Ukrajnában zajlik, de
emlékezzünk a lengyel behatolásra, amelyet az
ukrán elnök Oroszországnak tulajdonított és
majdnem eszkalálódott a háború. Menekültek
tízezrei hagyják ott szülőföldjüket.
De délről a migráció is gyötör bennünket. Sokat
írtam és vitatkoztam már ezzel kapcsolatosan,
egy dolog azonban megmaradt emlékeim
között. 1973-75 között teljesítettem sorkatonai
szolgálatot Kalocsán, a Gábor Áron páncélos
laktanyában. Kommendánsként őrséget adtunk,
vigyáztunk, hogy illegálisan senki se léphessen
be, illetve ki a laktanyából, hadgyakorlatok
esetén a bázisról. Ha valaki gondatlanságból,
vagy figyelmetlenségből átengedett valakit,
vagy valakiket, büntetése minimum a fogda
volt, de ítélhették futkosóra is (csak futva
lehetett közlekedni), vagy éppen hadbíróságra
elé került. A mai liberalizált világban kesztyűs
kézzel bánnak ezzel a fegyelmi vétséggel és a
jog erejével megkötik a határszolgálatot
teljesítők kezét, meggátolják az arányos
válaszadási lehetőséget. Pénzbe kerül a
migránsok bíróság elé állítása és nincs elég hely
a börtönökben, mondja egy kormánytag! A jog
szigorát felül írta a tömeg, a létszám, amely
tehetetlenséget sugároz és ösztönzi a
bűncselekményt elkövető migránsokat az
egyébként tiltott határsértésre. A rengeteg
migránsszemét gyűjtésére javasoltam, hogy a
magyar börtönökben „sínylődő”, néhány évre
elítélt embercsempészeket, megfelelő kutyás
őrzés mellett vezényeljék ki erdeinkbe és
szedessék össze velük azokat!
Aztán itt volt az évszázad aszálya. Csatornáink

por szárazak. Meg kell építeni a 221 éve 
 elsumákolt Duna-Tisza csatornát és feltölteni a
folyók vizével a meglévő, belvízelvezető
csatornának épített hálózatot az ökológiai
katasztrófa elkerüléséért. A közelmúltban volt
egy csapadékosabb periódus és máris belvizek
vannak és árvízvédelmi fokozatokat is
elrendeltek. Nem kívánom, de egy csapadékos
évjárat rettenetes pusztítással járna,
megmutatva az évtizetek során elmulasztott
beruházásokat, a csatornák állapot
megóvásának elmaradását. Egy biztos, a hazai
vízgazdálkodás eredményessége
megkérdőjelezhető. De ennek nagy ára van: a
vidék és a tanyavilág lakhatása került veszélybe
és a mezőgazdasági termelés öntözés nélküli
ellehetetlenült. Pedig nagy szükség van az
önellátásra, a háztáji gazdálkodásra! A boltba
járás helyett vegyük elő földműves
eszközeinket, poroljuk le gazdálkodási
tudásunkat. Műveljünk meg minden talpalatnyi
földet és népesítsük be állattartó épületeinket.
A gazdálkodás öröme mellett kiváló élelmet
állíthatunk elő sajátmagunk és családunk
részére. A minap láttam a tv-be, hogy nem
szabad etetni a madarakat télvíz idején
kenyérrel és zsömlével, mert az adalékanyagok
kárt tesznek bennük. És mibennünk nem?
A számvetések után jöhet a fogadalom tétel.
Leszokunk a dohányzásról, egészségesebben
élünk és táplálkozunk, többet mozgunk a
szabadban, többet fohászkodunk Istenhez,
Jézushoz, Szűz Máriához, stb. Általában ezek
kérész életű fogadalmak, a mókuskerék
visszazökkenthet régi szokásainkhoz.
Fogadkozzunk hát mértékkel és azokat tartsuk
be. Mi elhatároztuk, hogy naponta kétszer
gyalogolunk a tanyánk körüli erdőkben, réten.
Sőt, azt is, hogy mindketten veszünk nordic
walking botokat és ezzel mozgatjuk meg
porcikáinkat és vesszük a mély levegőt a
fenyőerdő gyantás illatát beszippantva. És hát
folytatjuk a háztáji gazdálkodást, állatokat
nevelve, kertészkedve örömöt találunk a tanyai
életbe, egészséges élelmet előállítva az
önellátásra törekedve.
Minden kedves ásotthalminak és az újságot
forgatóknak az ünnepek után, egészséget és
eredményes új esztendőt kívánok.

Fackelmann István
alpolgármester

Számvetések és fogadalmak időszaka

4

a l p o l g á r m e s t e r
FACKELMANN ISTVÁN



 Szerencsére ebből fakadóan baleset nem

történt, de a közlekedés szabályainak

betartásával is előzzük meg a bajt azzal is, hogy

vigyázzunk magunkra és vigyázzunk egymásra!

Engedjék meg, hogy egy régi (nagymamámtól

tanult) köszöntővel Boldog Új Évet kívánjak

minden kedves Ásotthalmi lakosnak!

,,Egy esztendő ismét elszállt, mint az álom sebesen, hogy 
Milyen lesz, még a jövendő nem tudhatja senki sem, 

Mindenkinek azt kívánom, e boldog új esztendő hajnalán
Az örömnek madara, szálljon be az ablakán

Rakjon fészket a szívében, soha el ne szálljon, 
A piros rózsás, rózsás kertben vígan hangicsáljon

Adjon Isten mindenkinek Boldog Új Esztendőt!
Adjon Isten a magyarnak szép fényes jövendőt

Szívemből Kívánom!”
 

Tisztelettel: Pőcze Levente
Közbiztonsági tanácsnok

 

nem veszélytelen és felkészültséget,
határozottságot, felelősséget igényel (441/fő/
év).
A ,,közterületi” szolgálatok, járőrözések során
tapasztaltuk, hogy a jelenlétnek igen nagy
visszatartó hatása van a szabálysértések és
bűncselekmények megelőzése tekintetében.
Településünkön élők döntő többsége a
törvényeket, jogszabályokat betartó az
együttélés szabályait tiszteletben tartó
szorgalmas emberek. Azonban vannak a
másikat nem tisztelő, másikra nem vigyázók,
akik viselkedésükkel embertársaiknak
problémát, veszélyhelyzetet okoznak, a
szabályok figyelmen kívül hagyásával
(közlekedés). A közelmúltban többször
tapasztaltuk az esti és éjszakai órákban, hogy
kerékpárral világítás, láthatósági mellény
használata nélkül közlekedtek többen.

Gratulálunk az Ásotthalom Polgárőr Egyesület fennállásának 25. évfordulója alkalmára kapott
Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozat kitüntetéséhez, valamint az alapító tagok: 

Pőcze Levente Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozat, Gál József Polgárőr Érdemkereszt Ezüst fokozat,
Murvai Zsigmond Polgárőr Érdemkereszt Ezüst fokozat kitüntetéséhez.

Túl a 2022-es éven az ünnepek,,sokaságán” éves
szinten összevethetjük az elmúlt évet az előző
évek történéseivel, a közbiztonság, közrend
alakulását illetően. Bár nem tisztem az
értékelés, de a tapasztalatokra hivatkozva és
ismerve e területen a statisztikai adatokat
településünkön szerencsére nem történt súlyos
bűncselekmény az elmúlt évben. A lakosság
szubjektív biztonság érzete azonban nem
erősödött, aminek oka elsősorban a migráció
okozta körülmények. A rendőrséggel közösen a
polgárőrök, mezőőrök a lakosság jelentős
részének segítségével igyekszünk mindent
megtenni a törvények, jogszabályok
betartásával, hogy ez a legkevésbé zavarja
településünkön élők biztonságát, nyugalmát. 
Polgárőreink az elmúlt években a migráció
elleni munka során 5987 fő elfogásában,
visszatartásában vettek részt, ami sok esetben

POLGÁRŐRSÉG
HÍREK

 

Ásotthalom közigazgatási területén a kommunális hulladék begyűjtését a MÓRAÉP Kft. végzi.
A MÓRAÉP Kft. munkatársai felhívják a figyelmet, hogy a hulladékot a gyűjtési napokon reggel 6:00 óráig
szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé a közterületet nem szennyező és a forgalmat nem akadályozó módon.
Gyűjtési napok: kommunális hulladékgyűjtés: hetente, szerdai napokon, szelektív hulladékgyűjtés: kéthetente,
szerdai napokon, zöldjárat (biológiailag lebomló hulladék): havonta egyszer, minden hónap 2. keddjén,
külterületi hulladék: páratlan heteken, kéthetente hétfőtől péntekig.       Telefonszám: +3662 281-055/102 mellék.

A  H U L L A D É K G Y Ű J T É S  R E N D J E  Á S O T T H A L M O N

Tisztelt  ásotthalmi
lakosok!
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Fruzsina
Ábel
Benjámin, Genovéva
Titusz
Simon
Boldizsár
Attila, Ramóna
Gyöngyvér
Marcell
Melánia
Ágota 
Ernő 
Veronika 
Bódog
Lóránt
Gusztáv
Antal, Antónia
Piroska
Márió, Sára
Fábián,Sebestyén
Ágnes
Artúr,Vince
Rajmund, Zelma
Timót
Pál 
Paula, Vanda
Angelika
Karola, Károly
Adél
Martina
Gerda, Marcella

Ignác
Aida, Karolina  
Balázs
Csenge, Ráhel
Ágota, Ingrid
Dóra, Dorottya
Rómeó, Tódor
Aranka
Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
Lídia, Lívia
Ella, Linda
Bálint, Valentin
Georgina, Kolos
Julianna, Lilla
Donát
Bernadett
Zsuzsanna
Aladár, Álmos
Eleonóra
Gerzson
Alfréd
Mátyás
Géza
Edina
Ákos, Bátor
Elemér

Albin
Lujza
Kornélia
Kázmér
Adorján, Adrián
Inez, Leonóra
Tamás
Zoltán
Fanni, Franciska
Ildikó
Szilárd
Gergely
Ajtony, Krisztián
Matild
Kristóf
Henrietta
Gertrúd, Patrik
Ede, Sándor
Bánk, József
Klaudia
Benedek
Beáta, Izolda
Emőke
Gábor, Karina
Irén, Írisz
Emánuel
Hajnalka
Gedeon, Johanna
Auguszta
Zalán
Árpád

Hugó
Áron
Buda, Richárd
Izidor
Vince
Bíborka, Vilmos
Herman
Dénes
Erhard
Zsolt
Leó, Szaniszló
Gyula
Ida
Tibor
Anasztázia, Tas
Csongor
Rudolf
Andrea, Ilma
Emma
Tivadar
Konrád
Csilla, Noémi
Béla
György
Márk
Ervin
Zita
Valéria
Péter
Katalin, Kitti

Fülöp, Jakab
Zsigmond
Irma, Tímea
Flórián, Mónika
Adrián, Györgyi
Frida, Ivett
Gizella
Mihály
Gergely
Ármin, Pálma
Ferenc
Pongrác
Imola, Szervác
Bonifác
Szonja, Zsófia
Botond, Mózes
Paszkál
Alexandra, Erik
Ivó, Milán
Bernát, Felícia
Konstantin
Júlia, Rita
Dezső
Eliza, Eszter
Orbán
Evelin, Fülöp
Hella
Csanád, Emil
Magdolna
Janka, Zsanett
Angéla

Tünde
Anita, Kármen
Klotild
Bulcsú
Fatime
Cintia, Norbert
Róbert
Medárd
Félix
Margit
Barnabás
Villő
Anett, Antal
Vazul
Jolán, Vid
Jusztin
Alida, Laura
Arnold, Levente
Gyárfás
Rafael
Alajos, Leila
Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos
János, Pál
László
Irén, Levente
Pál, Péter
Pál

 Nemzeti Ünnep        

Új év

 Nagypéntek

Húsvét
Húsvét

 Munka Ünnepe         

 Pünkösd
 Pünkösd

Január
1    V
2    H
3    K
4    Sz
5    Cs
6    P
7    Szo
8    V
9    H
10  K
11  Sz
12  Cs
13  P
14  Szo
15  V
16  H
17  K
18  Sz
19  Cs
20  P
21  Szo
22  V
23  H
24  K
25  Sz
26  Cs
27  P
28  Szo
29  V
30  H
31  K

Február
1    Sz
2    Cs
3    P
4    Szo
5    V
6    H
7    K
8    Sz
9    CS
10  P     
11  Szo 
12  V
13  H
14  K
15  Sz 
16  Cs
17  P
18  Szo 
19  V
20  H    
21  K
22  Sz
23  Cs
24  P
25  Szo
26  V
27  H
28  K

 
 
 

Március
1    Sz 
2    Cs 
3    P 
4    Szo 
5    V 
6    H 
7    K 
8    Sz 
9    CS 
10  P 
11  Szo 
12  V 
13  H 
14  K 
15  Sz 
16  Cs  
17  P 
18  Szo 
19  V 
20  H 
21  K 
22  Sz 
23  Cs 
24  P 
25  Szo 
26  V 
27  H 
28  K 
29  Sz
30  Cs
31  P

Április
1    Szo
2    V
3    H 
4    K 
5    Sz
6    Cs
7    P
8    Szo
9    V
10  H
11  K
12  Sz
13  Cs
14  P
15  Szo
16  V
17  H
18  K 
19  Sz
20  Cs
21  P
22  Szo
23  V
24  H
25  K
26  Sz
27  Cs
28  P
29  Szo
30  V

Május
1    H   
2    K
3    Sz
4    Cs
5    P
6    Szo
7    V
8    H
9    K
10  Sz
11  Cs
12  P
13  Szo
14  V
15  H
16  K
17  Sz
18  Cs
19  P
20  Szo
21  V
22  H
23  K
24  Sz
25  Cs
26  P
27  Szo
28  V
29  H
30  K
31  Sz

Június
1    Cs
2    P
3    Szo
4    V
5    H
6    K
7    Sz
8    Cs
9    P
10  Szo
11  V
12  H
13  K
14  Sz
15  Cs
16  P
17  Szo
18  V
19  H
20  K
21  Sz
22  Cs
23  P
24  Szo
25  V
26  H
27  k
28  Sz
29  Cs
30  P

 

Fotók: Rácz Ildikó

http://tortenelemklub.com/node/12
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_munka_%C3%BCnnepe
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCnk%C3%B6sd
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCnk%C3%B6sd


Annamária, Tihamér
Ottó
Kornél, Soma
Ulrik
Emese, Sarolta
Csaba
Apollónia
Ellák
Lukrécia
Amália
Lili, Nóra
Dalma, Izabella
Jenő
Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter
Elek, Endre
Frigyes
Emília
Illés
Dániel, Daniella
Magdolna
Lenke
Kincső, Kinga
Jakab, Kristóf
Anikó, Anna
Liliána, Olga
Szabolcs
Flóra, Márta
Judit, Xénia
Oszkár

Boglárka
Lehel
Hermina
Dominika, Domonkos
Krisztina
Berta, Bettina
Ibolya
László
Emőd
Lőrinc
Tiborc, Zsuzsanna
Klára
Ipoly
Marcell
Mária
Ábrahám
Jácint
Ilona
Huba
István
Hajna, Sámuel
Menyhért, Mirjam
Bence
Bertalan
Lajos, Patrícia
Izsó
Gáspár
Ágoston
Beatrix, Erna
Rózsa
Bella, Erika

Egon, Egyed
Dorina, Rebeka
Hilda
Rozália
Lőrinc, Viktor
Zakariás
Regina
Adrienn, Mária
Ádám
Hunor, Nikolett
Teodóra
Mária
Kornél
Roxána, Szeréna
Enikő, Melitta
Edit
Zsófia
Diána
Vilhelmina
Friderika
Máté, Mirella
Móric
Tekla
Gellért, Mercédesz
Eufrozina, Kende
Jusztina, Pál
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos

Malvin
Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó, Renáta
Amália
Koppány
Dénes
Gedeon
Brigitta
Miksa
Ede, Kálmán
Helén
Teréz
Gál
Hedvig
Lukács
Nándor
Vendel
Orsolya
Előd
Gyöngyi
Salamon
Bianka, Blanka
Dömötör
Szabina
Simon, Szimonetta
Nárcisz
Alfonz
Farkas

Marianna
Achilles
Győző
Károly
Imre
Lénárd
Rezső
Zsombor
Tivadar
Réka
Márton
Jónás, Renátó
Szilvia
Aliz
Albert, Lipót
Ödön
Gergely, Hortenzia
Jenő
Elizabet, Erzsébet
Jolán
Olivér
Cecília
Kelemen, Klementina
Emma
Katalin
Virág
Virgil
Stefánia
Taksony
Andor, András

Elza

Ferenc, Olívia
Barbara, Borbála
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália
Judit
Árpád
Gabriella
Luca, Otília
Szilárda
Valér
Aletta, Etelka
Lázár, Olimpia
Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zénó
Viktória
Ádám, Éva
Eugénia
István
János
Kamilla
Tamara, Tamás
Dávid
Szilveszter

202320232023
Ásotthalmi Hírmondó

 Államalapítás ünnepe

1956-os forradalom ü.       

Mindenszentek

Karácsony
Karácsony

Szenteste

Július
1    Szo
2    V
3    H     
4    K     
5    Sz
6    Cs
7    P
8    Szo
9    V
10  H
11  K
12  Sz
13  Cs
14  P
15  Szo
16  V
17  H
18  K 
19  Sz
20  Cs
21  P
22  Szo
23  V
24  H
25  K
26  Sz
27  Cs
28  P
29  Szo
30  V
31  H

Augusztus
1    K
2    Sz
3    Cs
4    P
5    Szo
6    V
7    H
8    K
9    Sz
10  Cs
11  P
12  Szo
13  V
14  H
15  K
16  Sz
17  Cs
18  P
19  Szo
20  V
21  H
22  K
23  Sz
24  Cs
25  P
26  Szo
27  V
28  H
29  K
30  Sz
31  Cs

Szeptember
1   P 
2   Szo 
3   V 
4   H 
5   K 
6   Sz 
7   Cs 
8   P 
9   Szo 
10  V 
11  H  
12  K 
13  Sz 
14  Cs 
15  P 
16  Szo 
17  V 
18  H 
19  K 
20  Sz 
21  Cs 
22  P 
23  Szo 
24  V 
25  H 
26  K 
27  Sz 
28  Cs 
29  P 
30  Szo 

Október
1    V 
2    H 
3    K 
4    Sz  
5    Cs 
6    P 
7    Szo 
8    V  
9    H 
10  K 
11  Sz  
12  Cs 
13  P 
14  Szo 
15  V 
16  H 
17  K 
18  Sz 
19  Cs 
20  P  
21  Szo 
22  V 
23  H 
24  K 
25  Sz 
26  Cs 
27  P 
28  Szo 
29  V 
30  H 
31  K 

November
1    Sz 
2    Cs 
3    P 
4    Szo 
5    V 
6    H 
7    K 
8    Sz 
9    CS 
10  P 
11  Szo 
12  V 
13  H 
14  K 
15  Sz 
16  Cs  
17  P 
18  Szo 
19  V 
20  H 
21  K 
22  Sz 
23  Cs 
24  P 
25  Szo 
26  V 
27  H 
28  K 
29   Sz
30   Cs

 

December
1    P 
2    Szo  Melinda, Vivien
3    V 
4    H  
5    K 
6    Sz 
7    Cs 
8    P 
9    Szo 
10  V 
11  H  
12  K   
13  Sz 
14  Cs 
15  P 
16  Szo 
17  V 
18  H 
19  K 
20  Sz 
21  Cs 
22  P 
23  Szo 
24  V 
25  H 
26  K 
27  Sz 
28  Cs 
29  P 
30  Szo 
31   V

https://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_20-i_nemzeti_%C3%BCnnep
https://hu.wikipedia.org/wiki/1956-os_forradalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mindenszentek


megadni, az az igazi. Ozanam Antal Frigyes kiváló

szociológus gyógyíthatatlan betegségében mondta:

„A legnagyobb adomány a lelkünk békéje. Ha az

nincs meg, mindenünk lehet a világon, mégis

boldogtalanok vagyunk. Ha az megvan, a

legnagyobb megpróbáltatásokat, és magát a

halál közeledtét is el tudjuk viselni.”

"Ma minden ajtón békét kopog az Isten.

A kicsi Jézus mosolyogva tárja szét

apró kezét s hullatja ránk az áldást,

hogy gond-redőt szelídre elsimítson

és minden bajt vigaszra édesítsen."
(Pakocs Károly vers részlet)

 

Karácsony leginkább a gyermekek boldog

öröme, hiszen elhalmozzuk őket számos

ajándékkal. És gondolunk-e azokra, akik a

második gyermekkorba jutottak? Az öregekre?

Ők is szeretetre, békére, boldogságra vágynak.

A kis Jézus nekik is békét, nyugalmat,

megbecsülést kíván. Az öregeket se zárjuk el a

kis Jézustól.

Halljuk meg a kis Jézus kérését: „Engedjétek

hozzám jönni az öregeket is.”

"Elfáradt már a lábuk, hiszen mennyit jártak keltek.

Elfáradt és remeg a kezük, hiszen mennyit dolgoztak.

Elfáradt a homályos szemük, hiszen mennyit erőltették,

Elfáradt a Szívük, hiszen mennyi Csalódáson mentek át.

Hány tőr járta át hosszú életükön keresztül."

Ők is elmondhatják Arany János költővel: (Epilógus)
 

" Az életet, ím, megjártam;

Nem azt adott, amit vártam:

Néha többet,

Kérve, kellve, kevesebbet.
 

Mily temérdek munka várt még!...

Mily kevés, amit beválték

Félbe' - szerbe'

S hány reményem hagyott cserbe!..."

Boldog új évet kíván Biacsi József plébános

Az otthon elhagyása a római császár összeíró
parancsára. Idegen helyen, karaván tanyán
szállnak meg. Jajj, ott se, csak egy barlang, ahol
nincs asztal és szék, fekvőhely és kályha. Az új
vallás bölcsődala az áldozatos lélek hősiességét
hirdeti. Nagy hősök csak a kemény
önmegtagadás talajából nőnek ki! A
kényelmesről lemondani és a kényelmetlent
elviselni: ez is és főleg ez a betlehemi szellem! A
lemondás megtanít bennünket arra, hogy
jobban megbecsüljük, ami van! A mindennapi
kenyeret.
Betlehem magyar jelentése, kenyér háza.
A Szenvedés és a távollét az embereket
közelebb hozza – lélekben biztos. Most
különösen, hiszen az áramszünetek miatt nincs
telefon, internet. Az emberek kénytelenek
egymásra nézni, egymással beszélgetni.
Az értéket akkor becsüljük meg, ha elveszett.
Az otthont az idegenben, a Családi élet áldásait,
ha távol vagyunk, vagy búcsút kell vennünk.
Hány, de hány családban teher, egy idős
édesanya, édesapa, de amikor meghalt, akkor
döbbenünk rá, ki is volt Ő. A karácsonyi csillagok
új értelmet adnak a szenvedésnek és a
szenvedőnek is.
Nagy ünnepek, nagy kegyelmet hoznak, és nagy
kegyelmek, jó akarattal együttműködve nagy
hősöket teremnek. Krisztus leszállt a földre,
hogy mi is felemelkedhessünk az égbe! Ez a
karácsonyi öröm.
Ha nem érted, erőfeszítéssel sem, akkor üröm.
Ilyen a karácsony ma sok ember számára.
Mérhetetlen sok ajándékot vásárol a helyett,
hogy úgy éljen, úgy viselkedjen, hogy ajándékká
váljon embertársai számára.
A karácsony szelleme: gyengéd, és erős,
gyermeki és férfias, szeretetre méltó és hősies.
Mit kapunk tőle? Jézustól? Lelki békét Istenben,
a gonosz legyőzését, az életfeladat teljesítését.
Mi mit adunk neki? – Az angyal énekli:
„Dicsőség Istennek, békesség embernek.” (Lk.
2,14) 
Ha tiszteletet adok neki, Ő megadja a békét.
Tegyük Jézus jászola elé a gyermeki hit és ima
tömjénjét, a fájdalom és a szenvedés mirháját,
az Isten iránti hűség aranyát.
Mert akkor lesz igazi karácsonyi örömünk, ha
nem csak kapunk, hanem adunk is.
A fegyvernyugvás, a politikai béke is óriási dolog
lenne,   de  a  lelki  béke,   amit  csak  az  Isten tud 

Karácsony minden időben a béke fő ünnepe. A
gyermeket, akinek a bölcsője, illetve jászola
előtt a keresztény világ ma letérdel, a próféták a
Béke Fejedelmének nevezik. (Iz. 9.6)
Születése napján a Janus-templom ajtaja a
Capitolium lábánál be volt csukva. Jeléül annak,
hogy a római birodalomban béke honolt ezen a
napon.
Amióta ez a születési évforduló elközelgett, az
angyalok minden évben újra felhangolják
hárfájukat és éneklik a világnak: „Béke a földön
a jóakaratú embereknek.”
A próféták világbékét vártak. És mi is ezután
epekedünk. De hol ez a béke? Most nem csak az
ukrán háborúra gondolok!
A Családi béke, a közösségi béke – sok helyen
csak álom és forró kívánság. A vallási, a
felekezeti béke is nagyon messze van még! És
hol a politikai béke?
Amíg tövis és bojtorján terem a földön, amíg
kígyó kúszik a föld porában, amíg a farkas és a
bárány nem él békében, addig a történelem
színpadán a népek és nemzetek békétlensége is
napirenden van.
Mikor jön el az idő, amikor a kardokból ekevasat
és a lándzsákból sarlót csinálnak az emberek?
A kereszténység a világbékét akarja. A béke
eszménye (Zsolt. 84.11) „Justitia et pax osculatae
sunt.” Vagyis a béke és igazságosság
elválaszthatatlan.
Igazságos béke és békés igazságosság:
összetartozik.
Minden népnek vannak javai, bányakincsei,
értékek, amelyeket véd: az igazság vagy
legalább ennek akarata, az élet, a jog, a
becsület, szabadság kivívása. Ezek nélkül a
kultúr értékek nélkül egy nép sem élhet.
Rendkívül súlyos bűnünk az irigység és a
hatalomféltés.
A szent éjszakát, a békét, ami sajnos nagyon
rövid, a trónféltő Heródes töri meg. –
óvintézkedés: Az ártatlan gyermekek vére
piroslik. – Két éven alul el kell veszniük, hogy
köztük az új király is meghalljon.
Az egész karácsonyi előkészület háborús külső
színt mutat, csak figyelmesen kell Máté és
Lukács leírását olvasnunk, és tudni kell a sorok
között is látni.
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Az új  vallás bölcsődala

BIACSI JÓZSEF
plébános



 

A 9/A osztály 2022. november 15-én tanulmányi
kiránduláson vett részt Budapesten iskolánk két
oktatója kíséretében. A program része volt az
Országház-látogatás, a Sziklakórház és a
Mátyás-templom megtekintése.
 A MÁV és a BKK jóvoltából kisebb izgalmak után
még épp időben érkeztünk meg az Országház
Látogatóközpontba, ahonnan egy biztonsági
ellenőrzés után elindult a 45 perces vezetett
túránk a Parlamentben. Utunkat a XVII-es városi
lépcsőházban kezdtük, melyet rengeteg
aranydíszítés borít, ezen végighaladva
érkeztünk meg a főemeletre. Ide megérkezve
vezetőnk sok érdekes információt osztott meg a
Parlament építéséről és korai történetéről. A
Díszlépcsőháznál elkészültek a csoportképek,
innen utunkat a Kupolacsarnok felé folytattuk,
ahol a Szent Koronát őrzik. Itt több építészeti
érdekességre felhívta csoportunk figyelmét a
túravezető. Tovább haladva a Főrendiházi
társalgón keresztül vezetett utunk a
Főrendiházi ülésterembe, ahol a XX. század eleji 

parlamenti ülésekről gazdagodtunk sok
tudással. Az üléstermet elhagyva a folyosón
pihentünk meg, ahol tovább gyarapították
ismereteinket a képviselői munka „lazább” 
oldaláról. Parlamenti látogatásunkat az
Országház történetét bemutató interaktív
kiállítással fejeztük be. 
Az Országház meglátogatása után a Duna-
parton tettünk egy rövid sétát, ahol
megtekintettük a Cipők a Duna-parton
holokauszt-emlékművet, felidézve a holokauszt
budapesti történéseit.
 Ezt követően célunk a Sziklakórház volt, melyet
- sokak mozgólépcsőtől való félelmét leküzdve -
metróval, majd busszal értünk el a Budai
Várnegyeden keresztül. Itt egy pár perces videót
tekintettünk meg az intézmény létrejöttéről és
történetéről, majd tárlatvezetéssel jártuk be
egy óra alatt a létesítményt. Megnézhettük a
háborús ellátás orvosi eszközeit és műszereit, a
Friedrich Born emlékkiállítást, a légoltalmi
riasztóközpontot, a helytörténeti kiállítást, ami  

a Sziklakórház építését mutatta be, a Budapest
ostroma kiállítást, amely fővárosunk 1944-45-ös
ostromáról szól. Megismerhettük a különleges
műveleti erők kiállítását, végül a nukleáris
fegyverek hatásairól szóló kiállítást is, amelyből 
talán legnagyobb hatást a hirosimai és
nagaszaki atomtámadást túlélők által készített
rajzok váltották ki. 
Az ebéd elfogyasztása után a következő
programpontunk a Mátyás-templom volt. Itt is
tárlatvezetéssel jártuk be a templom
legfontosabb részeit: rövid történeti áttekintés,
majd a gótikus építészeti stílus jellemző
vonásainak azonosítása után megnéztük III.
Béla és felesége, Chatillon Anna síremlékét a
Szentháromság-kápolnában, a Loretói-
kápolnát, valamint a karzatra is felmentünk,
ahol a Béla-termekben lévő múzeumi kiállítást
néztük meg és a templom középső részére, a
csarnoktérre is ráláttunk a magasból. Utolsó
látnivalónk a kiránduláson a Halászbástya volt,
ahonnan a ködös idő miatt a szokásosnál
korlátozottabb, de ennek ellenére szép kilátás
nyílt a pesti oldalra.
A kirándulás programja tartalmas és érdekes
volt, mindannyian sok élménnyel gazdagodva
tértünk vissza a nap végén a kollégiumba.
A program megvalósítását a Sziklakórház
Alapítvány pályázati forrása támogatta.

 Huszta Gábor
 Fotók: Bánhidy Zoltán

Szeptember végén került meghirdetésre a
Privátbankár által a Legyél Te is Pénzügyi Junior
Klasszis – pénzügyeket magába foglaló verseny
technikumok részére. A 10C-s osztályban
hirdettem meg a lehetőséget, akik két csapattal
vágtak neki az első, internetes fordulónak. A
Privátbankár anyagokat bocsátott
rendelkezésre, a versenyre való felkészüléshez.
Az egyik csapat nem tudta jól felmérni a verseny
komolyságát, így sajnos ők nem jutottak a
következő fordulóba. Azonban a Heckusok
csapata – Faggyas Ábel, Körmendi Máté, Péter
Máté és Tóth Krisztián -  nagyon ügyesen
válaszoltak az 50 kérdésből álló kvíz kérdéseire.
Minden válaszhoz 1 perc állt rendelkezésre.
78%-os teljesítményükkel bejutottak a második
fordulóba. Ez a forduló is interneten zajlott,
azonban itt az első újabb 50 kvíz kérdés után
Zoom-os élő forduló következett, amiben
villámkérdésekre kellett válaszolni, illetve egy
hosszabb témát kellett szóban kifejteni. A mi
csapatunk a befektetéseket kapta, ez nagyon
kedves téma volt számukra, így a lehetséges 50
pontból 48-at meg is kaptak érte. Így a
kvízpontokkal és a villámkérdésekre kapott
pontokkal együtt 102 pontot szereztek,
egyedüliként Csongrád-Csanád Megyében. Nagy
örömmel vettük tudomásul, hogy ez a pontszám 

a megyei forduló megnyerését és az országos
döntőbe való jutást eredményezte. December 8-
án a Budapesti gazdasági Egyetem aulájában
rendezték a 20 csapatos országos döntőt. A
zsűri elnöke a volt pénzügyminiszter, Bod Péter
Ákos, aktívan vett részt a tanulók kérdezésében.
További bankelnökök, a Magyar Államkincstár
elnöke, valamint a Fundamenta elnöke is a
zsűriben foglalt helyet. A döntőnek is része volt,
hogy egy kapott feladatot a zsűri és a többi
csapat előtt kellett megoldani. Ebben is nagyon
ügyesen helyt álltak, nem is látszódott rajtuk a
megilletődöttség. Igyekeztem feltérképezni a
csapatokat és azt állapítottam meg, hogy a 20
csapatból talán 3 nem közgazdasági iskolából
érkezett. A bevezető során azt is megtudtuk,

  hogy összesen 1055 csapat indult el a
versenyen.
Így azt gondolom, hogy az osztott 7-10. hely,
amit a fiúk elértek, igen rangos és
megbecsülendő teljesítmény. S talán még azt
tenném, hozzá, hogy az tanárként semmihez
sem hasonlítható élmény, amikor mind a 4
tanuló csillogó szemekkel és boldogan azzal jön
hozzám, hogy jövőre mindenképp szeretnének
újra elindulni! 
Nagyon köszönjük az Iskola és a Centrum
segítségét, hogy segítettek az iskolai idő alatt
megszervezni, hogy a gyerekek versenyezni
tudjanak és támogatták a Budapestre történő
utazásunkat.

Marozsán-Guganovich Éva
 felkészítő oktató

            Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis!       
Pénzügyi verseny szakközépiskolások számára 
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Budapesten járt a 9/A osztály



Remek szezont tudhatunk magunk mögött,
hiszen őszi bajnokok lettünk!
Az utolsó öt mérkőzés eredményei: 
Tömörkény -ÁsotthalomTE 1:3
Ásotthalom TE - Makó FC 0:1
Midszent SC SE - Ásotthalom TE 0:1
Ásotthalom TE - St. Mihály FC 1:0
Bordány SK - Ásotthalom TE 3:2

Statisztikánk: 12 győzelem, 1 döntetlen, 2
vereség, 55 rúgott, 10 kapott gól - 37 ponttal
vezetjük a tabellát. Legkevesebb gólt kaptuk az
osztályban, 10 mérkőzésen gólt sem kaptunk.
Ennek a remek eredménynek köszönhető ez a
szép siker.

Házi gólkirályunk a még csak 18 éves Papdi
Gábor 19 góllal, legjobban teljesítő játékosunk
Hevesi Milán 7,78 ponttal. Gratulálunk a
kiemelkedő teljesítményeikhez.

Szeretném megköszönni szponzorainknak -

Toroczkai László országgyűlési képviselő úr,

Papp Renáta polgármester asszony, Horváth

Robin egyesületi elnök úr, Joó Balázs atya, 

 Szabó Barnabás, Németh Norbert, Guczi Tibor

(Varga Csárda Mórahalom), Szilágyi Balázsné

ev., Németh István (Mórahalom), Rácz György

(Elixir-Mórahalom), Jacqueline Urich  (Jacky

Pizzéria), Gyömbér Péter, Farkas Márton, Pipicz

Dániel, Kocsis Attila– az önzetlen segítséget és

támogatást, mellyel segítették csapatunkat.

Nélkülük nem sikerült volna ezt a szép

részeredményt elérnünk az őszi idényben!

Külön köszönjük hazai szurkolóink jelenlétét és

hangos biztatását, ami elengedhetetlen egy jól

működő csapat életében!

A tavaszi felkészülési menetrendünket a

következő számban fogom közölni.

Hajrá Ásotthalom!                        Hevesi Tibor edző

Sporthírek

 
Eladásra kínáljuk Ásotthalom Kissori út 351.
szám alatti sátortetős tanyánkat. 
Volt Körömi tanya / Közvetlenül a műút mellett helyezkedik el.
Kerékpárút halad el előtte, jól megközelíthető.
Akit érdekel hívjon bizalommal.
Elérhetőségünk: Telefon: 06-30-9728850, 06-30-9083350.
E-mail: koromitiborne@gmail.com
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ŐSZI BAJNOK LETT AZ ÁSOTTHALOM TE FELNŐTT
LABDARÚGÓ CSAPATA A MEGYE I. ÉS II. OSZTÁLYBAN

mailto:koromitiborne@gmail.com


TÁVOZTAK

Bogdán József
Bánfalvi Máténé- Temesvári Ilona

Csóti István
Árpád Istvánné- Rapavi Veronika

Gyémántné Komócsin Zsuzsanna Ilona 
Kothencz Gézáné- Hegedűs Piroska

Visnyei Ilona
Tanács Ferencné- Németh Rozália
Tandari Imréné- Gárdián Piroska

Markó András
Bodó Szilveszter

Jankó László
Vér István

Gajdács István
 

BÉKE PORAIKRA!

I. körzet, Panagro Kft.                                                                 V. körzet, Kissor, Fazekas Tibor mellett

II. körzet, irodasori bolt                                                             VI. körzet, régi Bokor őrs

II. körzet, kacsatelep                                                                                           VII. körzet, Gátsori út, Szállító és Műszaki Kft. előtt            

II.  körzet, Irodasor,  Fetter Ferenc  tanya  előtt             VII. körzet, halasteleki kanyar

IV. körzet, régi  kissori  bolt előtt                                      VII. körzet, Halastelek, Mityók Ernő sarok

IV. körzet, Kissori Közösségi Ház után                  VIII. körzet, Gátsori Közösségi Ház

IV. körzet, Kissori Közösségi Ház                                  IX. körzet, Gátsor, Gárgyán Zoltán sarok

V. körzet, régi kőrőséri bolt előtt                                    X. körzet, Mária ház előtt

V. körzet, Kissor, Pipicz kanyar                                       X. körzet, régi bolt előtt

V. körzet, Kissor, Guczi tanya mellett

 Az Ásotthalmi Hírmondó elérhető a következő helyeken:
 

Belterület: 
     Postaládába kézbesítve, vagy kérhető a művelődési házban is:

   6783 Ásotthalom, Béke u. 28.

Települési újságunkban térítési díj  ellenében hirdethet.
A hirdetni kívánt anyagokat készre szerkesztve, vagy annak igényét kérve állunk
rendelkezésükre.

Érdeklődni: 
6783 ÁSOTTHALMI MŰVELŐDÉSI HÁZ, BÉKE U.28.
Telefon: 06 62 291 002, 06 20 373 1047
E-mail:  hirek.asotthalom@gmail.com 

                                                                                                            CSONGRÁD MEGYEI KEGYELET KFT. 
                                                                                                            Ravatalozó üzemeltetés, teljes  körű
Villanyszerelést vállalok                                                  temetés ügyintézés Ásotthalom
Csüllög Mihály                                                                        (Királyhalmi út 42., Virágüzlet)
+36 20 9395660                                                                         Peták Anita +36-30-363-6126
                                                                                                                             Szállítási ügyelet (0-24): +36-30-565-8381

2022.12.16.
Dancsó Lajos és Törgyéki Gizella Anna

 

2022.12.16.
Takács Tibor Ferenc és Lázár Szabina

 

kötöttek házasságot
 

SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!

Paksi Rolandnak és Csiszár Edina Tímeának 
Sára nevű gyermeke született

Kapoth Lorándnak és Szilágyi Erikának
Abigél Virág  nevű gyermeke született

Látó Adriánnak és Látó Kittinek
Valentina nevű gyermeke született

Angyal Szilveszternek és Teleki Bernadettnek
Nolen nevű gyermeke született

Sinka Lászlónak és Nistor Mónikának
Szabolcs nevű gyermeke született

Müller Dávidnak és Kéri Mónikának
Máté nevű gyermeke született

Bálint Istvánnak és György Brigitta Szidóniának
Alíz nevű gyermeke született

 

GRATULÁLUNK ÉS JÓ
EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

ÉRKEZTEK

APRÓHIRDETÉS

Külterület: 

Választható hirdetési 
méretek :

 

Teljes oldal (fekete-fehér)
Fél oldal (fekete-fehér)

Negyed oldal (fekete-fehér)
Teljes színes oldal

 

H i r d e s s e n  a z  Á s o t t h a l m i  H í r m o n d ó b a n !
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HÁZASSÁGKÖTÉS




