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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 1 5 .  M Á R C I U S - Á P R I L I S  
 

TAVASZ 

Most már végérvényesen megérkezett a tavasz, megújult, megújul a természet. A növények 

felveszik életük ez évi új hamvaszöld ruhájukat, virít az aranyvessző sárgája, hamvas a barka, tiszta 

a természet. 

Kövessük mindannyian a természet példáját! Legyen házunk, lakásunk, intézményeink, 

gazdaságaink környezete is illő az évszakhoz. Tegyünk meg mindent azért, hogy udvaraink, 

kertjeink, területeink dísze a fakadó tulipán, jácint, az üde zöld nyírt fű és a hulladéktól mentesség, 

rend legyen. 

Utcáink rendjét vállaljuk magunkra, legyen a seprő, a gereblye rendszeresen használt eszköz, 

amelyek pihentetése alatt oly jókat lehet beszélgetni a szomszédokkal is. 

Árkaink tiszta vizet folyjanak, ne úsztathassanak szemetet. Szebb oda a gólyahír, a boglárka, a 

pitypang. 

Külsejében csinos településen vonzóbb, értelmesebb, kellemesebb az életünk. 

Büszkék lehetünk külsőnkre a nálunk megforduló idegenek előtt. Gyermekeink ilyenhez szokva, 

környezetünket védve közelebb juthatnak az európaiság átvitt értelméhez. 

Önkormányzatunk is lehetőségeihez képest mindent megtesz településünk szépítéséért. 

Képviselőink szívükön viselik falunk arculatát és tevékenységükkel, észrevételeikkel hozzájárulnak 

ahhoz. Az önkormányzatnál dolgozók végzik a gondozást és a fűfelületek nyírását. 

Igazi nagy eredményt mi mindannyiunk összefogásával faluszeretetünk kibontakozásával tudunk 

elérni! 

Mazalin Zsuzsanna 

POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI 

Képviselő-testület hírei 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 12-i rendes ülésén elfogadta a 

gyermekvédelem és a szociális ellátások 2014. évi helyzetéről szóló jelentést. 

Szintén ezen az ülésen a gyermek- és szociális étkeztetés díját 2015. március 1-jétől kezdődően a 

Képviselő-testület 5%-kal megemelte. 

A képviselők felhatalmazták a polgármestert, hogy 2015. március 1. napjától megállapodást kössön 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó 

fogászati ügyelet folyamatos biztosítására. Ennek kapcsán tájékoztatom a tisztelt Ászári Lakosokat, 

hogy ezt a szolgáltatást az alábbi helyen és időpontban lehet igénybe venni: Komárom - Esztergom 

Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza, Tatabánya, Dózsa György u. 77. „P” épület. 

Időpont: szombat, vasárnap, ünnepnap, munkaszüneti nap 7:00 és 12:00 óra között. Hétköznapokon 

nincs ügyeleti ellátás, csak a tatabányai lakosokat látják el a fogorvosok. 

A Testület egyhangú döntéssel két rendeletet fogadott el február 12-én: 
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 Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti 

ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelete [1/2015. (II.19.) önkormányzati 

rendelet] 

A szociális ellátórendszer átalakítását követően egyes feladatok a járáshoz kerültek, 

ill. némely, korábban finanszírozott ellátást államilag nem támogatnak. A 

Képviselő-testület fontosnak tartotta, hogy a többletköltségek ellenére is a korábbi 

szociális hálót megtartsa. 

 Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről 

szóló rendelete [2/2015. (II.20) rendelet] 

Részlet a rendeletből: 

1. § (1) Ászár Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2015. évi költségvetésének 

intézményi pénzeszközátadással korrigált 

a.) bevételi főösszegét 239 011 E Ft-ban, 

aa.) működési célú bevételét 239 011 E Ft-ban, 

ab.) felhalmozási célú bevételét 0 E Ft-ban, 

b.) kiadási főösszegét: 337 011 E Ft-ban 

állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül: 

1. Működési kiadás 198 781 E Ft 

a) Személyi juttatások 89 284 E Ft 

b) Személyi juttatások járulékai 20 318 E Ft 

c) Dologi, adók és díjak kiadásai 79 066 E Ft 

d) Működési célú pénzeszközátadás 7 839 E Ft 

e) Szociális juttatások 2 274 E Ft 

2. Felhalmozási célú kiadás 30 467 E Ft 

3. Tartalék 107 763E Ft 

a) Felhalmozási célú céltartalék 81 005 E Ft 

b) Általános tartalék   26 758 E Ft 

2. § A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi 

bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – -98 000 E Ft 

költségvetési hiányban állapítja meg. 

3. § (1) A költségvetési hiány finanszírozása – kizárólag felhalmozási célokra – belső forrásból, az 

előző évi pénzmaradvánnyal (98 000 E Ft) történik, melynek keretében az összesen 98 000 E 

Ft értékű rövidlejáratú betétek a költségvetési év során visszavonásra kerülnek. 

A rendeleteket teljes terjedelemben megtalálja a www.aszar.hu honlapon, illetve a Közösségi Ház 

könyvtárában. 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester asszony bejelentette, hogy 2014. október 22-én 

megállapított alpolgármesteri tiszteletdíjából további bruttó 25000− Ft-ról lemond. 

Ászáron a 2012. évi teljes patkánymentesítését követően a tavalyi évben 900 ezer Ft+ÁFA éves 

vállalkozói díj ellenében a Bábolna Bio Kft gondoskodott a patkánymentes állapot fenntartásáról. A 

szerződés 2015. március 31-én lejárt, de a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az előzetes 

tárgyalásokban kialkudott 720 ezer forint + ÁFA éves díj ellenében továbbra is megrendeli ezt a 

szolgáltatást. Tájékoztatom a tisztelt Lakosokat, hogy 2016. március 31-ig településünkön 

folytatódik a prevenciós patkányirtás. A bejelentéseket várjuk a hivatalban személyesen vagy 

telefonon!  

http://www.aszar.hu/
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Döntés született arról is, hogy az önkormányzat az Ászári Református Egyházközség részére 500 

ezer forint támogatást nyújt az „egyházak támogatása” előirányzat terhére. 

A 2014. évi csapadékos őszi-téli időszak tapasztalatai alapján a községben bel- és külterületeken is 

csapadékvíz-, ill. belvíz elvezetési problémák merültek fel. Elhatározás született arról, hogy ezeket 

a gondokat fontossági sorrendben állítva, illetve az előkészítési idő és költségek függvényében az 

önkormányzat próbálja megoldani. 

A 2015. március 12-i rendes ülés első részében a község egészségügyi helyzetéről kaphattak 

tájékoztatást a képviselők dr. Nemes Tünde háziorvos és Pékné Polgár Helga védőnő 

beszámolóiból. A nyár folyamán az önkormányzat az egészségház belső részének tisztasági 

festetését elvégezteti, az ajtókra hangszigetelő borítások kerülnek és az utcáról is látható 

hirdetőtáblán lesznek olvashatóak az egészségügyi aktualitások. Két képviselő két-két havi 

tiszteletdíját felajánlotta egy mobilizálható defibrillátor készülék vásárlására, a további felajánlások 

illetve költségvetési megtakarítások függvényében ezt a készüléket szeretné az önkormányzat 

megvásárolni. 

Kossuth utcai járda építésére beadott árajánlatok közül a Gádor Kft ajánlata lett elfogadva, bruttó 

4,483 millió forint összegben. A járda építését a 2015. évi közmunkaprogramba beterveztük, így az 

anyagköltség és a munkabér egy részére tudott pályázni az önkormányzat. A járda azóta elkészült, a 

templomok előtt egy-egy kis tér kialakításával. Dicséret illeti a közmunkások aktív tevékenységét. 

A Képviselő-testület döntött arról, hogy idén is folytatja a „minden évben egy új út” szlogennel 

fémjelzett vállalását. A Kinizsi utca, a Petőfi utca (hosszabbik rész) és a Petőfi utcát a Klapka 

utcával összekötő szakaszra beérkezett árajánlatok közül a Colas Kft ajánlatát fogadta el a testület, 

amely bruttó 12,980 millió forint. A munkálatok a napokban már el is kezdődtek. 

Az elhíresült játszótér ügy miatt 2015. március 26-án rendkívüli ülést tartott a Képviselő-testület. 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elutasította a 2014. augusztus 27-én beadott 

fellebbezésünket. Megjegyzem, hogy a 145 önkormányzat közül 140-et elutasítottak, és ötöt csak 

azért nem, mert lejárt az 5 év fenntartási kötelezettségük. 14,140 millió forintot kellett 

visszafizetnünk. Szomorú napja volt ez az Ászári Önkormányzatnak, mert ugyanazon a napon 

visszafizettük a 2014. évi, a belterületi utak statisztikai hibája miatti 44,245 millió forint 

túlfinanszírozást is. A játszótér ügyben a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz 

felülvizsgálat iránti kereset benyújtása mellett döntött a testület. Bársonyos, Bakonysárkány és 

Szákszend önkormányzataival pertársaságot alakítva, a perben történő képviselettel megbíztuk Dr. 

Bacskai Edina ügyvédnőt. Teljesen friss hír, hogy a kormány a 1225/2015. (IV. 20.) Korm. 

határozatában rendelkezik arról, hogy visszafizeti Ászár Község Önkormányzatának a 14,140 

millió forintot. A Képviselő-testület majd eldönti, hogy visszavonja-e a benyújtott keresetet, hiszen 

az anyagi kártalanítás ezzel a határozattal ugyan megtörtént, de erkölcsileg nem lettünk 

„feloldozva”.  

Ezen az ülésen döntöttünk arról is, hogy megrendeljük a Komáromi Vízitársulattól az ászári 0160 

hrsz-ú külterületi, földmedrű csapadékvíz elvezető árok rekonstrukcióját, melynek fedezetére 

maximálisan 690 ezer forintot biztosít az önkormányzat. Ez az árokfelújítás mára már elkészült, 

amelyért végül bruttó 400 ezer forintot fizettünk, mert a helyi közmunkásaink is részt vettek a 

munkálatokban. 

Legutóbbi rendes ülésünket 2015. április 9-én tartottuk, amelyen az 2014. évi adóhatósági munka 

beszámolója alapján a testület megállapította, hogy az önkormányzatnak elvárt és beszedett adói 

összhangban vannak, de viszonylag nagy az évek óta göngyölt kintlévőség. 

A Testület elfogadta a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának  a módosított 

Társulási Megállapodását. Szintén elfogadásra került a Közbeszerzési szabályzat, a Közbeszerzési 

terv és a Belső ellenőrzési kézikönyv. 
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A Testület határozatba foglalta, hogy a kizárólag környezetvédelmi célokra felhasználható 1,119 

millió Ft-ot környezetvédelmi alapot mire kívánja fordítani. 

A felborult szőlőprést a képviselők felújításra alkalmatlannak találták, elszállításának 

megszervezésével a polgármestert megbízták, az esetleges pótlásáról egy későbbi ülésen 

határoznak. 

Sokakat foglalkoztatott a megváltoztatott Országos Tűzvédelmi Szabályzat lakosokat érintő 

rendelkezése. Képviselő-testületünk is módosította az idevonatkozó rendeletét. Próbáltuk úgy 

kiterjeszteni a szabályzatunkat, hogy a katasztrófavédelmi szakembereknek minél kevesebb 

bírságot kelljen kiszabnia Ászáron. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy észnélküli tüzelésbe 

kezdhetnek az ászári lakosok, veszélyeztetve és zavarva a ezzel környezetükben lakókat. Erről a 

rendeletről jegyzőasszonyunk részletesen beszámol. 

Pekár Zsolt 
polgármester 

A szabadtéri égetés új szabályai 

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírja, hogy az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a 

területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen 

tartani. Belterületen az avar és kerti  hulladékok égetésénél az önkormányzati rendelet az 

irányadó, külterületen irányított égetés csak a katasztrófavédelem külön engedélyével 

végezhető.   

Belterületen a rendeletben foglaltaknak meg nem felelő (tehát az engedélyezett időtartamon 

kívüli, vagy nem szabályos módon való) égetés, valamint külterületen az engedély nélküli égetés 

tilos, és aki ezt megszegi, 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírságra számíthat a 

katasztrófavédelem részéről.  

Ezért kérem a tisztelt Lakosságot, fokozottan ügyeljen az alábbi szabályok betartására! 

BELTERÜLETEN: Ászár Község Önkormányzat 2015. május 1-től hatályos rendelete 

értelmében belterületen akkor lehetséges a kerti hulladék égetése, ha az nem komposztálható. 

Növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett kerti hulladékot égetni csak hétfőtől péntekig – 

kivéve az ünnepnapokat, valamint azokat az időszakokat, amikor az erre illetékes szerv 

tűzgyújtási tilalmat rendel el – 08.00 óra és 18.00 óra között, nappali világosság mellett, 

ködmentes, szélcsendes időben, építményektől, kazlaktól legalább 20 méterre, oltóanyagok 

készenlétbe helyezésével, állandó felügyelet mellett szabad. Parázs az égetés után nem hagyható. 

(Tájékoztatásként: Április 30-ig a korábbi szabályozás van hatályban, mely szerint csak áprilisban 

és októberben 15.00 óra után, de még nappali világosság mellett lehet égetni).  

A tűzgyújtási szabályozástól független kérdés, hogy ingatlanát mindenki úgy köteles használni, 

hogy mást ezzel ne zavarjon saját birtoklásában. Kérem a tisztelt Lakosságot, ügyeljen arra, hogy 

szomszédait ne csak ne veszélyeztesse a tűzgyújtás, de a füsthatás se zavarja feleslegesen (túl 

erősen, hosszú ideig). 

KÜLTERÜLETEN: Az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével 

legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet külterületen. 

A kérelmet a jogszabályban meghatározott tartalommal, legkésőbb az égetés tervezett időpontját 

megelőző 10. napig be kell nyújtani a katasztrófavédelmi kirendeltségnek, 3000 Ft illeték 

megfizetése mellett. 

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést 

befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és 

robbanásveszélyt ne jelentsen. Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a 

parázslást, izzást  – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. 

http://langlovagok.hu/tuzor/2015/kulterulet_iranyitottegetes_engedelykerelem.doc
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Az irányított égetés során a tarlóégetést a lábon álló gabona mellett végezni tilos. Tarlót égetni csak 

szakaszokban, vadriasztás után, 3 méteres (facsoportok esetén legalább 6 méteres) körülszántott 

védősáv biztosításával lehet úgy, hogy jelen kell lennie megfelelő létszámú személynek, tűzoltásra 

alkalmas kéziszerszámmal, valamint legalább egy traktornak ekével. 

A fenti tilalmak és szabályok csak az égetésre vonatkoznak, így nem terjednek ki a kerti 

grillezésre, illetve az erdei tűzrakó helyekre, szalonnasütésre. Itt az általános tűzvédelmi 

szabályokat, illetve az erdők védelméről szóló jogszabályokat kell alkalmazni. 

dr. Istvándi Csilla 
jegyző 

Anyakönyvi hírek 

Sok szeretettel köszöntjük községünk újszülötteit: 

Ősz István és Zsédely Éva kislánya Luca 

Lengyel Levente és Sarok Laura kislánya Liza 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 

Kovács Józsefné (89 éves) 

Tavaszi Jánosné (87 éves) 

dr. Istvándi Csilla 

jegyző 

FELHÍVÁS 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzataitól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzataitól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában, 42. § 4. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ (1) Az önkormányzat támogatja: 

a) a község kulturális- és sportéletének színesebbé tételét, 

b) a civil programok felkarolását hagyományteremtő célzattal,  

c) a község kulturális értékeinek megóvását, 

d) a község környezet védelméhez kapcsolódó programok szervezését 

e) a község lakosai részére kifejtett érdekvédelmi tevékenységet. (a továbbiakban együtt: program) 

 (2) A programhoz pályázatot nyújthat be: 
a) az egyesület jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezet és 

b) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 

közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény hatálya alá tartozó szervezet. (a 

továbbiakban együtt: támogatott) 

A fenti, 7/2013. (IX.23.) önkormányzati rendeletre hivatkozva felhívom az érintet egyesületek, 

szervezetek, alapítványok figyelmét arra, hogy még 2015. május 8-ig van lehetőségük pályázni 

önkormányzati támogatásra. A kérelemnek tartalmaznia kell a támogatás felhasználásának célját, a 

támogatásra kért összeget, a megvalósítás- és az elszámolás várható idejét illetve az elszámolás 

módját. A támogatások elosztásáról a Képviselő-testület a 2015. május 14-i rendes ülésén dönt. 

Amennyiben ezzel kapcsolatban kérdése merül fel, akkor keresse a polgármestert vagy a 

jegyzőasszonyt. 

Pekár Zsolt 
polgármester 
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JÁSZAI NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT 

Dr. Keserü Katalin professzor asszony, Jászai leszármazott előadása 
(2015. FEBRUÁR 21.) 

„Jászai Mari belép a színpadra és a közönség figyelme megfeszül. Egy szót sem szólt még és 

mindenki érzi, hogy történt valami. (...) Jászai Mari művészetének rejtelmes titka: az a mélységes 

belső átélés, amellyel minden szerepét élő szimbólummá emeli.” Lehel István írta 1922-ben. 

A Jászai Mari emlékére rendezvénysorozat alkalmából a Honismereti és Helytörténeti Egyesület 

meghívására érkezett településünkre Dr. Keserü Katalin egyetemi tanár a Jászai család tagja. Vele 

együtt látogatott el hozzánk Áldásyné Jászai Magdolna, aki szintén Jászai leszármazott. 

A vendégek az emlékháznál kezdték látogatásukat. Meghatódva beszéltek arról, mennyire nagy 

öröm azt látni, hogy méltó módon őrzik az ászáriak Jászai Mari emlékét és hagyatékát. 

A Közösségi Házban Kocsis Gábor egyesületünk legfiatalabb tagja köszöntötte vendégeinket. 

„Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy egy olyan nagy tudású személy jött el ma közénk, aki 

megkapta az ELTE Professzor Emeritus címét, a Széchenyi díjat, a Munkácsy Mihály - díjat, a 

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének Alkotói díját, a Magyar Köztársasági Érdemrend 

Tiszti keresztjét, Príma díjat, valamint a Magyar Tudományos Akadémia kutatója és a Magyar 

Nemzeti Galéria munkájában is részt vesz. Megtiszteltetés számunkra, hogy a család egy tagja kelti 

életre, idézi meg nekünk a híres tragika, Jászai Mari alakját.” – kezdte köszöntő beszédében Gábor. 

Valóban, professzor asszony tartalmas előadása közelebb vitt bennünket Jászai megismeréséhez, 

hitelesen megidézve a színésznő alakját. 

Nagyon örvendünk annak, hogy professzor asszony kérte a településünk és a közte lévő kapcsolat 

jövőbeni ápolását.  

Jászai Mari Emléknap 
(2015. február 24. 14 óra) 

A Jászai Mari emlékére rendezvénysorozat következő eseményére a színésznő születésének napján 

került sor az emlékháznál. 

Polgármester Úr meghívására eljött hozzánk Dr. Szikora János rendező, színházigazgató, Varga 

Mária Jászai díjas színművésznő és Hirtling István Jászai díjas színész, érdemes művész a 

székesfehérvári Vörösmarty Színházból, akiknek nevével gyarapodott a házban található emlékfal. 

„Bródy Sándor író, publicista írta a következő férfibódulattól izzó, szép sorokat: 

„A vörös hajú, tragikus nagyravágyás kilép a színre: Jászai Mari áll előttem, teljes erejében, 

arannyal borítva, bársonyba burkolva, a Heródiás szerepében. Ő az a bibliai asszony, aki kívánni 

fogja Keresztelő János szép szakállas fejét. Amint kilép a színre, az első pillanatban látszik a nemes 

homlokán, hogy pusztítani vágyik, megrezdül klasszikus orrának cimpája, hatalmas emberek 

kiomló vérét szagolja előre is. Tekintete vad és komoly, járása a tigrisé, puha és eltipró…Pusztán, 

hogy látom: elfog a pátosz. Mert ez a nő nemcsak színpadi királyné, valóban az! Parasztlánynak 

született, és királynő lett.” – kezdte köszöntő beszédében Kohlné Ivánkai Katalin, aki a színésznő 

emlékirataiból idézve Jászai Mari életútjának színes forgatagából szerelmi életének egy kis 

szeletkéjét emelte ki. 

Énekkel és verssel a Nyugdíjas Klub tagjai emelték a megemlékezés hangulatát. 

Az ünnepség záró részeként elhelyezésre kerültek a tisztelet koszorúi. 

Mi, ászáriak legyünk büszkék Jászai Mari örökségére. Szívből jövő kötelességünk emlékének 

ápolása, átadása a jövő generációja számára. 

Lejegyezte: Kohlné Ivánkai Katalin 
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ÁSZÁRI FÜZETEK 3. KÖTETÉNEK BEMUTATÓJA 

(2015. február 24. 18 óra) 

A Jászai Mari Emléknapon a Jászai Háznál tartott megemlékezés nyitotta a programsorozatot, majd 

folytatódott az általános iskolában a körzeti mese- és prózamondó versennyel, és este az egészet 

megkoronázta a Népfőiskola újabb ászári füzetének bemutatója. 

Ez a kiadvány az ászári iskola, iskolák történetét dolgozza fel a kezdetektől a jelenlegi iskola 

megépüléséig. A bemutató napja településünk nagy szülöttjének születésnapjára esett, hiszen a 

jelenlegi iskola Jászai Mari nevét viseli, így, ha nem is szervesen, de beépült településünknek erre a 

napra tervezett programsorozatába, méltó és színvonalas zárása volt a napnak. 

Nem egy szokványos bemutatón vehetett részt a Közösségi Ház nagytermét megtöltő közönség. 

Mazalin Zsuzsanna, a „füzet” szerzője, anyagainak összegyűjtője kronológiai sorrendben, színesítő 

betétekkel megtűzdelve elmesélte az iskola történetét. Ebben a „mesélésben” helyt kaptak régi 

fotók, iskolai dokumentumok digitalizált képei, amelyet a könyv megírásában legnagyobb 

segítséget adó Zséfár Csilla vetítetett ki. Tóth Endréné, Magyar Tiborné és Martonné Szekfű Judit 

tolmácsolásában iskolán egykori pedagógusainak verseit hallgathattuk.  

A végén Zsuzsa néni, a sok év alatt összegyűjtött „kincseiből”, ereklyéiből osztogatott azoknak, 

akiknek hálás volt a segítségéért. Munkatársi, tanítványi, baráti emléktárgyakat kaptak a nézőtéren 

ülő közelről és távolról érkező nézők, vendégek. Az iskolatörténeti berendezésekkel ékesített 

asztalon ott sorakoztak a régi könyvek mellett az új füzetek, és Elekes Gábor által készített DVD 

mellékletek. Ma már sok egykori ászári diáknak, tanítónak ott ékesíti ez az újabb Ászári Füzet a 

könyvespolcát. Köszönet ezért Mazalin Zsuzsának és minden segítőjének. 

Jászai Nap (2015. március 7.) 

A Jászai Napról a Kisalföld napilapban Gáspár Mária a következőket írta. 

„Jászai Marira emlékezett a falu apraja és nagyja 

A Jászai Napok programsorozatot az elmúlt hét végén egy kellemes délutánnal zárták Ászáron, a 

Jászai Mari Általános Iskolában. A korábbi eseményekkel is méltón emlékeztek a nagy tragikára, de 

a zárónap programja a szereplésről, a fellépésről, ha úgy tetszik, a színházról szólt. 

A Fény éve című fotókiállítás megnyitójával kezdődött a program. Az iskola felső tagozatos diákjai 

Garas Mariann tanárnő segítségével készítették a kiállítást, melynek főszereplője a fény. A 

gyerekek szeptember óta gyűjtögették és készítették képeiket. A fotókon megörökítették a 

naplementét, a fák közötti résen beszűrődő fénysugarakat, a napozó hernyót, a táncoló gyertyafényt, 

az árnyképeket. Nem újságírói fordulat, valóban a falu apraja-nagyja színpadra lépett. A Kuckó-

óvodások a brémai muzsikusok történetét adták elő, a nyugdíjasklubból Magyar Tiborné verset 

szavalt. Fellépett az iskola énekkara is. Izgalmas zeneszámokkal szórakoztatták a közönséget az 

iskola zenetanuló diákjai. Furulyazenekar szólaltatta meg A Karib-tenger kalózai film zenéjét, 

zongoraátiratban hallhatták Michael Jackson Earth songját. 

Az Ászári Aprócskák néptánccsoport és a Kis Langallik tánca azt bizonyította, a Bakonyalján nincs 

gond a néptánc utánpótlással. A legnagyobb érdeklődés természetesen az iskola diákszínjátszó 

csoportjának előadását kísérte. Ludas Matyi jól ismert történetét adták elő, felkészítő tanáruk 

Lunkné Nyuli Márta volt. A jelmezek, díszletek tervezésében, összeállításában Greinerné Ábrahám 

Erzsébet és Helbert Anita vett részt. A jókedvű játék végén a jó ismét győzedelmeskedett, a 

szereplők jutalma pedig a nagy taps lett. A Jászai Nap zárószámaként a Pocahontas-rajzfilm 

betétdalát adták elő az ászári iskola és a Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola 

furulyásai. Produkciójukkal korábban a XXII. Győri Furulyafesztiválon is nagy sikert arattak.” 

Pekár Zsolt 

polgármester 

http://www.kisalfold.hu/roluk-irtuk/garas_mariann/51073/
http://www.kisalfold.hu/roluk-irtuk/magyar_tiborne/51074/
http://www.kisalfold.hu/roluk-irtuk/greinerne_abraham_erzsebet/51075/
http://www.kisalfold.hu/roluk-irtuk/greinerne_abraham_erzsebet/51075/
http://www.kisalfold.hu/roluk-irtuk/helbert_anita/51076/
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HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

Diáknapi események a „Teljes Körű Iskolai Egészfejlesztés (TIE)” sportos 

nagyrendezvényével karöltve 

Iskolánk elnyerte a TÁMOP-6.1.2. A-14/1  jelű, „Komplex intézményi mozgásprogramok és 

kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban” elnevezésű 

pályázatot. A Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés (TIE) kiemelt projektet, az Országos 

Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) valósítja meg, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 

szorosan együttműködve a 2014/15-ös tanév folyamán. 

A kormányzat szolgáltatásai között az oktatási-nevelési intézmények szolgáltatásai is 

megtalálhatóak. Mivel mindenki felel az egészségéért, az egyén, a család, a különböző színterek 

közösségei, és persze a környezet és a kormányzat is, az iskolákkal szemben a társadalom részéről 

elvárásként fogalmazódik meg, hogy az oktatási tevékenység mellett a nevelésre és így az 

egészségnevelésre is hangsúlyt fektessenek. 

Az általános iskolákon keresztül közel 750.000 gyermeket lehet elérni.  

Az iskola a gyermekek életének olyan színtere, ahol átfogó egészségfejlesztési programok 

valósíthatók meg. A társadalmi környezet egyértelmű elvárása az egészséges munkavállalókon 

alapuló versenyképes társadalom, s így ennek az elvárásnak eleget téve, remélhetőleg meg tudjuk 

alapozni egy később megtérülő egészséges szokásrendszer kialakulását iskolánkban. 

A program eddig lezajlott eseményei a következők voltak, melynek zárását a tavaszi szünet előtti 

utolsó tanítási napra időzítettünk, s amelyet egy Nagyrendezvény keretében tartottuk meg: 

1. Az egészséges élelmiszerek megismerését, az élelmiszerek változatos elkészítési módjának 

elsajátítását támogató program 

Feladata az egészséges élelmiszerek megismerését, az élelmiszerek változatos elkészítési módjának 

elsajátítását támogató gyakorlati/saját élményű programok szervezése a NAT elméleti alapvetésével 

összhangban. A fő cél az volt, hogy a gyermekek megismerjék az egészséges élelmiszerek 

alapanyagait, valamint betekintést nyerjenek az egészséges ételkészítés alapjaiba. 

2. Az ivóvíz-fogyasztás népszerűsítését célzó program során felhívjuk a gyerekek figyelmét a 

cukros üdítő-fogyasztás káros következményeire és a vízivás jótékony hatásaira. 

Ismereteiket bővíthetjük, hogy minél többet tudjanak meg a víz körforgásáról, arról, hogy 

érdemesebb-e ásványvizet fogyasztaniuk csapvíz helyett, vagy éppen hogyan spóroljanak a vízzel. 

3. A helyes test- és száj-higiénés szokások kialakulását támogató program 

A 2012-ben kidolgozásra került Nemzeti Alaptanterv „Ember és természet” fejezetében. szerepet 

kap a testi higiéné is. A testi és lelki egészségre nevelés fejezetében a következőképpen szerepelteti 

a testi higiénét: Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az 

önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi 

higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. 

A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzésében. 

4. Sérülés-megelőzési program 

Célja az elsősegélynyújtás ismereteinek elsajátítása és interaktív, játékos módon történő gyakorlati 

alkalmazása. Figyelemfelhívás a sérülések (pl. háztartási balesetek) veszélyeire, megelőzési 

módjára, szükség esetén a professzionális segítségkérésre. Az ismeret és a készség átadásán 

keresztül csökkenteni a fiatalok rizikómagatartását és növelni az elsősegélynyújtók számát. 

5. Egészségfejlesztési célú kommunikációs események szervezése 



 9 

Céljai: A tanuló ismerje meg, hogy az életkori sajátosságainak, ismereteinek, tudásának 

megfelelően milyen kommunikációs eszközök állhatnak a rendelkezésére. Gyakorlatban sajátítsa el 

az információ átadás formáit. Tanulja meg, hogy a közölnivalóját a lényegre koncentrálva 

ismertesse. Ismerkedjen meg információforrásokkal, tudja azok hitelességét felmérni. Legyen képes 

pontosan meghatározni, hogy kihez akar szólni, milyen eszközökkel teheti ezt meg. Értse meg, 

hogy a különböző kommunikációs csatornák között mik az alapvető különbségek, ezek 

ismeretében, hogyan alkalmazhatja, használhatja azokat a saját érdekében.  

A fenti programok zárásaként április 1-jén Diáknap keretében a gyerekek érdeklődésére méltán 

számot tartó események kerültek sorra.  

Háromnegyed nyolckor a belső udvaron Erdősi Gáborné Betti tanárnő mozgatta meg a gyerekeket 

egy közös reggeli torna elvégzésével.  

Ezután az osztályok egészen 14 óráig forgószínpad szerűen a következő „állomáshelyeken” vettek 

részt: „Ivóvíz, Sérülés, Szájhigiénia, Táplálkozás” a TIE program keretében, , valamint a sok-sok 

mozgást és ügyességet igénylő digitális versenypályák. Minden osztály 45 perces előadást kapott a 

titokzatos univerzumról, melyeket alább részletesen olvashatnak. 

Mivel az ENSZ és az UNESCO a 2015-ös évet a Fény Nemzetközi Évének nyilvánította, ebben az 

évben emlékezünk meg Einstein általános relativitáselméletének 100., és a kozmikus háttérsugárzás 

felfedezésének 50. évfordulójáról. Ez alkalomból Magyarország legnagyobb működő 

mobilplanetáriumát láthattuk vendégül ezen a napon a szegedi Partiscum Csillagászati Egyesület 

előadásának helyt adva. A tornateremben felállított, kb. 50 fő befogadására alkalmas digitális 

Planetáriumban a tanulók osztályonként és óránként felváltva tekinthették meg a kivetítőről 

bemutatott égboltot, és lehettek szemtanúi a bolygók keletkezésének, bemutatva azok egymáshoz 

való helyzetét, viszonyát. 

A Lézer biatlon főként a fiúk számára tartogatott izgalmas és szórakoztató időtöltést, amelynél a 

játékos lézerpuskával lőtt céltáblára, s az zenés villogással jelezte a találatot. Nem kevésbé volt 

érdekes - főleg a kisebbeknek – a digitális kézilabda. Ennél az egyáltalán nem hagyományosnak 

számító játéknál falra szerelt háttérre kellett szivacslabdával célozni, amelynél szintén digitális 

érzékelő jelezte a találatokat. Ugyanúgy említhetnénk még a digitális board nevű játékot, mint 

virtuális érdekességet, vagy a digitális futószőnyeget, amelyek mind-mind a tanulók hasznos 

időtöltését szolgálták e napon.  

Végül, de nem utolsósorban Kézműves délelőtt is zajlott Greinerné Zsóka néni, iskolánk 

pedagógusának irányításával az érdeklődő tanulók részére, amelyről szebbnél-szebb, húsvéti kis 

alkotásokkal térhettek haza tanulóink. 

A tartalmasan eltöltött napért köszönetet mondunk a Szülői Munkaközösségnek, az iskola 

pedagógusainak valamint a Diákönkormányzatnak a rendezvények lebonyolításában részt vett 

munkájukért. 

dr. Árvainé Riklik Erzsébet 

tanárnő 

HÍREK A KUCKÓ ÓVODÁBÓL 

Óvodás szülők-nevelők bálja az Aranyfürt Vendéglőben 

Nagy örömmel töltött el, hogy 2015. március 14-én szép számmal gyűltünk össze az Aranyfürt 

Vendéglőben, azzal a céllal, hogy kikapcsolódjunk, félretegyük legalább egy estére problémáinkat, 

egy kicsit jobban megismerjük egymást, összekovácsolódjunk, beszélgessünk, mulassunk, 

táncoljunk és nem utolsó sorban, hogy az óvoda, a gyerekek részére egy kis támogatást gyűjtsünk. 
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Jó érzéssel töltött el engem, kollégáimat és a szülői munkaközösséget, hogy a bál hírére ilyen szép 

számmal megmozdultak, és mozgósították barátaikat, rokonaikat. Vacsora után máris jól indult az 

este, hiszen mindenki nagy meglepetésére néhányan az óvó nénik és dadus nénik közül – velünk 

együtt táncolt a Polgármesteri Hivatal egy nagyon kedves alkalmazottja is - egy kis retro-feelinget 

csempésztünk be a hangulat megteremtéséhez (pöttyös szoknya, napszemcsi, és egy kis Fenyő 

Miki). Ez, meg is hozta gyümölcsét, hiszen nagyon sokan és nagyon sokat táncoltunk, nagyon jó 

volt a hangulat. Szép mennyiségű tombolatárgy gyűlt össze, melyeket az est folyamán sok 

viccelődés közepette sorsoltunk ki, köszönjük a szülőknek. Az egyik fődíj egy 2 fő részére szóló 

wellness használat volt a kisbéri Kincsem Hotelbe, a másik pedig egy hot-dog grill. 

Örömünkre több felajánlás is érkezett vállalkozóktól és magánszemélyektől is, akiket szeretnék név 

szerint felsorolni és nem utolsó sorban a szülőktől. (Remélem nem hagytam ki senkit, ha mégis, 

előre is bocsánatot kérek, korrigálom.) 

Aranyfürt Vendéglő, Kuckó Látványpékség, Szivárvány Kézműves Kuckó, Ternger Istvánné - 

Porcelán és Ajándék, Baumarkt áruház, Tóthné Bana Ildikó – Állateledel, Papír-írószer-

nyomtatvány bolt, Mohitrans, Kincsem Hotel, Ádám Krisztina, Bibó Erika, Snack – Kisbér 

Róthné Kertész Mónika, Vargáné Zalka Andrea. 

Köszönöm Zséfár Krisztinek a helyet, hogy ott lehettünk, a bőséges és finom vacsorát, amit 

elfogyasztottunk, a sok jó tanácsot, segítséget a szervezéssel és lebonyolítással kapcsolatban. 

A zenét Robi szolgáltatta és egészen hajnali 4.30-ig húzta a talpalávalót, szó szerint nem volt időnk 

leülni. 

Nagyon jól éreztük magunkat, a célt - hogy elfelejtsük legalább egy estére a gondjainkat - 

teljesítettük, azt hiszem leírhatom, hogy egy fergeteg parti jött össze az idén és, hogy jövőre is 

szeretnénk megszervezni, ezt a jól sikerült mulatságot. 

Novák Viola 

óvodavezető 

CIVILSZERVEZETEK HÍREI 

T Á J É K O Z T A T Á S  

Tájékoztatjuk a kedves Lakosságot, hogy a Közösségi Ház mellett, a megszokott telephelyünkön 

2015. április 23-tól, csütörtöki napokon 

15.00 órától - 17.00 óráig 

ismét nyitva tartunk. (faház) 

Folyamatosan várjuk a ruha – gyermek és felnőtt felsőruházat -, egyéb textilnemű, tárgyi 

adományokat.  Tisztelettel kérjük, hogy úgy a gyermek, mint felnőtt ruházat olyan állapotban 

(tisztán és szakadásmentesen) kerüljön csoportunkhoz, mint amit mi, magunk, adományozók is 

szívesen adnánk ismerőseinknek további használatra. A használhatatlanak minősítettel nem tudunk 

mit kezdeni. Valójában kinőtt és még egyszer is „kinőtt”, illetve megunt ruhaneműkről lévén szó. 

Tárolási kapacitásunk korlátozott.  

Amennyiben terjedelmes, ill. nehezebb tárgyat (berendezést) kívánnak felajánlani, kérjük, előre 

jelezzék azt nekünk. 

Múlt év december hónapjában megjelent újságban jeleztük, hogy lelkes, segíteni szándékozók 

jelentkezését várjuk. Továbbra is! Egyben kértük és kérjük ismét, ha környezetükben tudomásuk 

van olyan személyekről/családokról, de nem kívánnak bármi oknál fogva ők maguk segítséget 

kérni, jelezzék csoportunk bármelyik tagjának; (Balogh Erzsébet, Böőrné Biszkup Márta, Domokos 

Ferencné/Kati, Elekes Imréné/Joli, Faddi Tiborné/Inci, Füredi Gézáné/Ica, Horváth 
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Gáborné/Marika, Kálmán Zsuzsa, Kocsis Dezsőné/Kati, Ligeti Lajosné/Erzsike, Martonné Szekfű 

Judit, Matusek Róbertné/Erika, Novák Györgyné/Viola, Takács Józsefné/Eta, Takácsné Jelen Márti, 

Túri Józsefné/Enci) 

„Önkéntesnek lenni jó, mert egy alapvető emberi késztetést, az önzetlen segítést, az adást, a 

jótékonyságot élhetjük meg általa. Mindeközben az önkéntes is sok mindent kaphat, többek között 

újabb ismereteket, kapcsolatokat, barátokat”. 

Köszönjük szíves és megértő figyelmüket!  Ászári Segítő Kezek 

 

KIRÁNDULTUNK 

„A víz szalad, a kő marad, 

a kő marad.” 

Az Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület kikelet havának egy szép vasárnapján 

kiránduláson vett részt. 

Első állomásunk Esztergom városa volt, ahol megtekintettük a Keresztény Múzeumot, a Bazilikát 

és bebarangolhattuk az ország talán egyik legszebb régi belvárosát. 

Este a csapat egyik fele egy tanya látogatáson vett részt, ahol a gyerekek állatsimogatáson 

barátkozhattak kedvenceikkel, közben megízlelhették a tanyán készült finomságait: sajtokat, 

szalámikat. 

A csapat másik fele egy felejthetetlen borkóstolón kóstolgathatta a mennyei nedűket. 

Délután Pilisszántó örökös polgármestere, Szőnyi József Úr várt bennünket azon a szakrális helyen, 

melynek minden bizonnyal a világon nincsen párja. 

Erről számolnék be bővebben. Polgármester Úr elmondta, hogy az utóbbi évek agglomerációs 

ártalmaitól tartva, a Pilisért aggódók elhatározták, hogy kerítést húznak a Pilis elé. De a kerítést 

nem szögesdrótból, betonelemekből húzták, hanem erkölcsi kerítést építettek. Amit meg kell 

védeni, nem ölő eszközzel, tőrrel, karddal szeretnék megoldani, hanem a Teremtő Isten szeretetével. 

Így készülhetett el Pilisszántó felett a Magas-hegyen a Boldogasszony kápolna, és a hozzá vezető 

gyalogos út, a Csillagösvény.  

Az ösvény mellé hét faragott stáció került, hét faragott szobor, mely dicső történelmünk hét 

meghatározó személyiségét ábrázolják, sorrendben az első: Nimródot, ki hatalmas vadász vala az 

Úr előtt. Vadat űzni feljövének hős fiai szép Enéhnek, Hunor s Magyar két dalia, két egytestvér 

Ménrót fia. 

A második: Atilla, az Életet adó élet vize. Valaki pedig azon vízből iszik, melyet én adok neki, soha 

meg nem szomjúhozik, hanem ez a víz örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne. A hunok 

leghíresebb fejedelme, fényes csillaga, Istennek ostora.  

A harmadik: Árpád. Nézz Árpádra, magyar, ki hazát állíta nemednek: nézd, s tiszteld képét Álmos 

fejedelmi fiának! 

A negyedik: Szent István király. Tekints István király szomorú hazádra. Fordítsd szemeidet régi 

országodra! 

Az ötödik: Szent László. Csillagok közt fényességes csillag. Boldogasszony lovagja, Szűz Máriának 

választott vitéze. 

A hatodik Boldog Özséb és Remete Szent Pál. Innen terjedt szét a világra Remete Szent Pál rendje, 

amelynek hófehér a ruhája s a lelke. Boldog Özséb Szántó közelében alapította meg a Szent-Kereszt 

Remetetestvérek Közösségét. 

A hetedik: Hunyadi Mátyás. Isten küldötteként, égi ajándékként kapott téged nem csak 

Magyarország, hanem az egész keresztény világ.  
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A szántóiak megértették az üzenetet:  

„Jönnek majd újra boldog építők és kiássák a fundamentumot, s az erkölcs ősi, hófehér kövére 

emelnek falat, tetőt, templomot.” 

És jöttek boldog építők, és kiásták a fundamentumot, és az erkölcs ősi, hófehér kövére emeltek 

falat, tetőt templomot. És nem hamuval és embervérrel kötötték meg a békesség falát, de 

szenteltvízzel és búzakenyérrel. És elkészült a Boldogasszony kápolna. 

Két harangja Csíksomlyóig hallik, hidat alkot a két imádságos hely, a somlyói Babba Mária és a 

szántói Boldogasszony között.   

A szántói kápolna Napba öltözött Asszonyának égre nyújtott két könyörgő karjának anya ölében, és 

a csíksomlyói templom kettős tornya közt ugyan azt a Termékenyítő napot látjuk, amely december 

21-én a legsötétebb éjszaka után a nap-éj forduló reggelén éledő, teremtő Fény az évnek ezen a 

kivételes napján Napba öltözteti az oltár mögött ülő Boldogasszonyt, mert az új élet a 

Boldogasszony ölében fogantatik meg. Mi ez, ha nem a csoda? 

„Ennek a munkának a becsület volt a szervezője. Itt nem voltak rafinált, paragrafusos szerződések, 

hétpecsétes ügyvédi ellenjegyzések. Egymás szemébe néztünk, kezet fogtunk és ettől kezdve a 

kézfogás szentírás lett, s mindenki tette a dolgát. Önzetlenül, hittel. Ez a hely soha nem viselheti el 

a haszonelvű üzleti szemléletet. Boldogasszony kegyelmét nem lehet kufárok ellenértékéért kapni. 

Hittük, hogy Boldogasszony mindnyájunk égi édesanyja. Éreztük érintését az építkezésen, 

gondoskodását, amikor elbizonytalanodtunk.” – vallotta József. 

Igen, a szántóiak megint megértették az üzenetet: „ A fundamentum Istentől való és Istentől való az 

akarat, mely újra építi a falakat.” 

Lejegyezte: Kohlné Ivánkai Katalin 

Meghívó kerékpártúrára 

Tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklődőt az Egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmód program keretein belül szerveződött kerékpárosok társaságának következő túrájára 

Indulási helyszín: Közösségi Ház 

Időpont: 2015. 05.16. (szombat)  14 óra 

Útvonal: Ászár –Hánta – Feketevíz – Nagybér - Ászár 

 Zséfár Csilla 

Meghívó táncházba 

„Lábam termett a táncra, szemem a kacsintásra” 

A Langalik néptánccsoport szeretettel meghívja Önt egy jótékonysági táncházra. 
Az MTVA és a Duna Televízió Zrt., valamint a Hagyományok Háza meghirdette a Fölszállott a 

páva című népzenei és néptánc-tehetségkutató versenyt, ezúttal gyermekek részére. Néptáncosaink a 

sikeres selejtezők után részt vehetnek ezen az eseményen, melynek komoly anyagi vonzata van. 

Kérjük Önt, hogy vegyen részt rendezvényünkön, és lehetőségeihez képest támogassa fiatal 

táncosainkat, hiszen Ászár hírnevét is öregbítik.  
 

Helyszín: Közösségi Ház 

Időpont: 2015. május 02. 14 óra 

Belépő: becsületkassza  Pekár Zsolt polgármester 


