
1 

 

 

 

 

 

 

 

Ászári Jászai Mari Általános Iskola 
Cím: 2881 Ászár. Kossuth Lajos utca 26.  
Telefon: +36 (34) 352-386 
E-mail: aszar.okt@gmail.com 
 

EFOP-1.3.9-17-2017-00011 

„Érezd jól magad a bőrödben!” – Változatos tevékenységformák a Jászai Mari Általános Isko-

lában” 

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

"Falukarácsony” 
 

 

A megvalósítás időszaka: 2018. december 01.- 2018. december 21. 

A program időpontja:  2018. december 21 930 és 1800 

Az program helyszíne: Ászári Jászai Mari Általános Iskola aulája,  

 kerékpártárolója 

Résztvevő tanulók: A jelenléti ív alapján 205 tanuló 

Résztvevő partnerek: A jelenléti ív alapján 187 fő 

 

1. A program létrejötte  

Az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában már hosszú-hosszú évek óta hagyomány, 

hogy karácsony előtt rátermett, felkészített, ebből következik, hogy felkészült diákjaink 

műsort adjanak azutolsó tanítási napon délelőtt társaik, délután az iskolába látogató fel-

nőttek számára. Fontos ez a nap, hogy a megjelenő szülők, vendégek láthassák: gyer-

mekük az iskolában nem csak a „munkáját”, a tanulást végzi, hanem ezen felül művészi, 

ünnepi előadásukkal könnyet is tudnak csalogatni a megjelentek szemébe. A műsor után 

az iskola kerékpártárolójában összegyűlt, az ünnepekre immáron ráhangolt, hagymás-

zsíros kenyérrel, forró teával, forralt borral megvendégelt szülők, nagyszülők, további 

vendégeink számára egy közösségépítő, valóban kis településekre jellemző összejöve-

telnek is tanúi lehetünk. Az idei évben ezt a munkatervi programot a fejlécben található 

EFOP projekt támogatta, megkönnyítve a szervezők, részt vevők munkáját.   
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2. A program előkészületei 

Az iskolai hagyományokhoz hozzátartozik, hogy a műsor gerincét, a műsor utáni ven-

déglátást a mindenkori 4. osztály tanulói, szülei adják. Az idei évben jómagam a negye-

dikesek osztályfőnökeként biztos várományosa voltam a karácsonyi műsor lebonyolítá-

sának. Örömmel vettem tudomásul, hogy intézményvezetőnk, Dr. Lunkné Nyuli Márta 

felkért, hogy a műsort az EFOP pályázat égisze alatt szervezzem meg. Segítségül kap-

tam két szakmai megvalósítót, pedagóguskollégáimat Mészárosné Fehér Gabriella és 

Deák Annamária személyében. Róluk tudtam, hogy a félévben ugyanezen pályázat tá-

mogatásával készítették fel a diákszínjátszó szakkört, az énekkart, a zongora szakkört 

és a furulya szakkört látogató gyerekeket a karácsonyi műsorra. Igaz, hogy számukra a 

szakköri munka már december 15. nappal véget ért, de a legfontosabb év végi feladatuk 

szintén a „Falukarácsony” műsoron való sikeres szereplés volt. 

Fontosnak tartottam, hogy egyeztessek a program várható külső résztvevőivel. A dél-

előtti, iskolai előadás még lemegy külső segítség nélkül (természetesen a pedagógustár-

saim segítségével), de az esti műsorhoz már kell a segítség. A Szülői Munkaközösség, 

a helyi Honismereti Kör, a Nyugdíjasok mind-mind támogattak erről. A Polgárőrséget 

sem kellett különösebben meggyőzni arról, hogy felügyeljék a 100-nál több autó parko-

lását, azok állagának megvédését.  

A következő lépés a meghívó elkészítése, sokszorosítása, terjesztése volt, melyben óri-

ási köszönet illeti a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, akik minden ászári lakoshoz eljut-

tatták a dokumentumot. Szakmai vezetőmmel egyeztettem a díszvendégek meghívásá-

val kapcsolatban, ezek a levelek is elkészültek, postázásra illetőleg ahol lehetett szemé-

lyes kézbesítésre kerültek.  

Természetesen a műsorra készülő gyerekek is elhagyták a felkészülés során használt 

tantermeket, zenetermet, és december első hetétől elindultak a próbák. Először még 

színpad, jelmez és hangosítás nélkül, de már a helyszínen, az iskola aulájában rakták 

össze epizódról epizódra műsorukat a szereplők. A decemberben ideszállított, felállított 
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és feldíszített csodálatos, több méteres fenyő már karácsonyi hangulatot árasztott. A hó-

nap második felétől sokszor felbolydult méhkasra hasonlított a műsor helyszíne, egyre 

több alkalommal foglalták el az aulát a szereplők. Az idő múltával, de mondhatnánk azt 

is, hogy a „Falukarácsony” közeledtével a helyszínen megjelentek az előadás kellékei 

is. A mikrofonos hangosítás, a színpad, a szereplők számára készített jelmezek, a deko-

ráció, mind-mind arra utalt, hogy közeledik az előadás napja. 

December 15. napja után a közös próbák is elkezdődtek. Megvalósító társaimmal együtt 

kidolgoztuk a műsor programját, mondhatnám a „PR.V01” verziót. Ebből lett a végére 

„PR. V07”, ami azt jelenti, hogy hétszer kellett valami miatt módosítani a műsort.  

A műsor utáni, kiváló közösségfejlesztési programot is folyamatosan szerveztem és fel-

ügyeltem. Megvalósítótársam beszerezte (a kenyeret kivéve) a vendéglátáshoz szüksé-

ges alapanyagokat. Osztályom tanulóinak szülei segítettek a műsor napján a kerékpár-

tároló karácsonyi ünnepekre történő csinosításában. Természetesen Ők is megtekintet-

ték a „Falukarácsonyt”, az üstökben forró teát és bort rábízva olyanokra, akik már a 

délelőtti produkción is ott voltak.  

3. A program napja (2018. december 21. 930 és 1800) 

Elérkezett 2018. év utolsó tanítási napja. program napja. A gyerekek az iskola kérésének 

megfelelően ünneplő ruhába jelentek meg. Örömünkre -hasonlóan az elmúlt évekhez- 

valószínűleg a közelgő ünnep hatására, visszafogottan viselkedtek. A legeslegutolsó 

próbák után elfoglalták helyüket az aulában, ahol fegyelmezetten, az iskola dolgozóival 

együtt megtekintették délelőtt a karácsonyi műsort. Tapsviharukból ítélve Őket is meg-

érintette a közelgő ünnep szele. Elmondható, hogy nagyon jól sikerült a matiné. Bíztam 

benne, hogy a már sötétben előadott, természetes fénytől mentes délutáni előadás sokkal 

ünnepiesebb lesz, mint a délelőtti.  
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A műsor után jelent meg és adta át megőrzésre a település önkormányzati képviselője 

azt a gyertyát, melynek lángja Betlehemből, a Szent Templomban gyújtatott meg az ott 

égő örökmécsesből. Örömmel fogadtuk e kegytárgyat. 

A megvalósító társam irányításával szépen berendezett aulában már öt óra után gyüle-

kezni kezdtek a falu lakói. A jelenléti ív aláírása után elfoglalták helyüket, vagy éppen 

sétálgattak az iskola területén. A műsor kezdetére megtelt a nézőtér, többen csak állva 

tudták élvezni a műsorunkat. A 2018. évi „Falukarácsonyt” a helyi vezetők mellett nagy 

örömünkre megtisztelte Dr. Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő. A község 

Polgármestere nyitotta meg a rendezvényt, felajánlva a lehetőséget, hogy a pár sorral 

fentebb említett gyertya lángjából bárki vihet otthonába. Képviselő Asszonyunk az ün-

nephez kapcsolódó felszólalása, az általa idézett vers csak emelte az est fénypontját.  

Az esti műsor nagyon jól sikerült. A gyerekek lámpaláz nélkül adták elő produkciójukat. 

Nyilván volt egy hibás szó, egy félreütött hang, egy rosszul fogott furulya lyuk, de ez a 

legnagyobb eseményeken is előfordul. A vendégeink óriási, percekig tartó vastapsa min-

dent elárult.  

Az iskola előtti téren tovább folytatódott a nap. Szülők, nagyszülők, vendégek harapták 

a „zsíros deszkát (hagymával)”, kortyolgatták a finom teát, forralt bort. 100 főre még 

külön ételt is biztosított a projekt. Több évtizedes pedagógusmúltamból kifolyólag ész-

revettem olyan lapos üvegeket is, melyeket apukák, nagypapák vettek elő belső zsebük-

ből. Úgy döntöttem, nem kobzom el a pálinkásbutykosokat. Még este 9 órakor, amikor 

a rend lassan helyreállt az aulában, több csoport jóízűen fogyasztott a kínálatból.  

4. Zárás 

Megállapítható és testközelből érezhető volt, hogy a mai program elérte célját. Az ászári 

„Falukarácsony” már kikerülhetetlen tényezővé vált a falu életében. Nem akarom és 

nem is tisztem összehasonlítani az elmúlt évek hasonló év végi programjához. Hiszen 
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mindegyiknek egy és ugyanazon célja volt: elfeledtetni a szülőkkel, vendégekkel a min-

dennapi gondokat, és felkészíteni a családokat a békés, boldog karácsonyi ünnepre. A 

műsor utáni „állófogadás” csak hab a tortán, gyerekek és felnőttek együtt örülnek a 

tanév és munkaév végének, és a műsorunknak köszönhetően kis pátosszal töltve várják 

a kereszténység egyik legszebb ünnepét, a Karácsonyt.  

Mivel az eseményen több száz vendég fordult meg, köszönet illeti szakmai vezetőm és 

megvalósító társaimon kívül mindazokat, akik segítséget nyújtottak a program lebonyo-

lításában. Csak remélni tudom, hogy Ildikó tanító néni, aki jövőre negyedikes osztály-

főnök lesz, ugyanilyen segítséggel oldja meg feladatát. Ezt a hagyományos programot 

mindenképpen folytatni kell. 

 

Sinigláné Gurumlai Piroska 

szakmai szervező 

 

A további oldalakon a programról készült képekkel illusztrálnám a beszámolómat. 

1. A negyedikesek ünnepi köszöntője 
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2. A végig magas színvonalon zenélő furulyások 

 

3. Julcsi és 9 társa zongoristaként a forgatókönyv fontos elemei voltak 
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4. 8. osztályosaink egy szép vers előadása alatt 
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5. Angyalkáink csak éppen el nem repültek 
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6. Éppen útbaigazítják a pásztorokat 
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7. Színjátszó csoportunk Palkónak keresett -és talált is- cipőt 
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8. A mindig profi énekkar 
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9. Esti műsor felnőtt közönséggel 
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9. Este – a műsorra várva 

 


