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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 1 6 .  J A N U Á R - F E B R U Á R  
 

„Tied vagyok, tied, hazám! 
E szív, e lélek; 

Kit szeretnék, ha tégedet 

Nem szeretnélek?” 
Petőfi Sándor 

Meghívó 
Tisztelttel hívunk és várunk mindenkit az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc 168. évfordulójának ünnepi megemlékezésére 

2016. március 15-én 15 órakor az ászári evangélikus templomban. 

 Ökomenikus Istentisztelet 

 Ünnepi beszéd 

 Koszorúzás a „Kocsis sírnál” 

Emlékezzünk, ünnepeljünk együtt! 

      
Batsányi János 

Biztatás 
 

A hazáért élni, szenvedni, s jót tenni, 
Ügye mellett önként s bátran bajra menni, 
Kárt, veszélyt, rabságot érte fel sem venni, 
S minden áldozatra mindenha kész lenni - 

 
Barátom! oly dolgok, melyek az embernek 

Dicsőség mezején oszlopot emelnek, 
S melyekért (bár, míg élsz, sokan nem kedvelnek) 

A jók sírodban is áldanak, tisztelnek. 
(1783.) 
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POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI 

A  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t  f o n t o s a b b  h í r e i  

A 2015. december 10-i rendes ülésen a Képviselő-testület elfogadta Ászár Község 

Környezetvédelmi Programját. Megvitatta és elfogadta az Ászár Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 2016. évi munkatervét. 

Bakonysárkányban és Vérteskethelyen elkészült a szennyvízcsatorna hálózat és kapcsolódtak a 

kisbéri-ászári rendszerhez. Miután ilyen módon a négy település – Kisbér, Ászár, Bakonysárkány és 

Vérteskethely – egy műszaki egységet képez a szennyvízkezelés tekintetében, a vonatkozó 

jogszabályok értelmében együtt, egységesen kell szerződni az üzemeltetésre is, tehát Ászárra nézve 

is új szerződést kellett kötni. Ezen szerződés megkötéséhez adott meghatalmazó határozatot a 

Képviselő-testület. Ezt követően zárt ülésen elbíráltuk a helyi földbizottság állásfoglalása ellen 

benyújtott kifogást. 

A testületi ülést követően megtartottuk a 2015.évi közmeghallgatást, melyen a képviselőkön kívül 

39 ászári polgár jelent meg. Pekár Zsolt polgármester a közmeghallgatáson prezentációjával 

összefoglalta az önkormányzat 2015. évi tevékenységét és pénzügyeit, valamint kérdésre beszélt a 

keményítőgyárnál tervezett hulladékmegsemmisítő beruházás állásáról. 

A jelenlévő állampolgárok a következő észrevételeket, felvetéseket tették: 

 az Arany János utca továbbra is burkolatlan, és a vízelvezetése is megoldatlan. 

 továbbra is megoldatlan a sportpályánál a parkolás, a lelátót pedig megrongálták. 

 a Vörösmarty utcában nem nyírható a fű azon a részen, ahol az útépítéskor a murva 

deponálásra került. 

 a Győri úton az óvodánál veszélyes a kihajtás és behajtás, ezen esetleg segíthet az úton 

sebességkorlátozás bevezetése. 

 kevés az évi két lehetőség a zöldhulladék elszállítására. 

 a Jászai tér, Dózsa utca és József Attila utca közvilágítása a távtartók elégtelensége miatt 

nagyon érzékeny a szeles időre, rossz időben gyakran üzemképtelenné válik. 

 a József Attila utcán az ivókútnál lévő egyik fa nagyon odvas, veszélyes. 

A Képviselő-testület 2016. január 14-i rendes ülésén elfogadta a 2016. évi költségvetést első 

olvasatát. Második napirendben meghallgatta és elfogadta dr. Istvándi Csilla jegyzőasszony 

jelentését az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról.  

Határoztunk az Ászár Község Önkormányzatának tagfelvételi kezdeményezéséről a Tata és 

Környéke Turisztikai Egyesületbe, mely későbbiekben előnyt jelenthet pályázatok elbírálásánál. 

Döntöttünk a Vörösmarty utca végében található szelektív hulladékgyűjtő sziget felszámolásáról. 

Az óvodai mellett egyelőre üzemeltetjük, és a szolgáltatóval egyeztetve tervezzük egy másik sziget 

kihelyezését, egy arra alkalmas helyen. (Lakossági ötleteket szívesen fogadunk.) Ennek kapcsán 

felhívom a tisztelt Lakosok figyelmét, hogy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének 

kihasználására, melyek Ászáron a következő időpontban lesznek: április 5., május 3.,június 7. 

Ezekről az alkalmakról és a gyűjtés feltételeiről a szolgáltató levélben tájékoztatott mindenkit, de 

ezek az információk megtalálhatóak a http://www.okg.hu oldalon is. 

A Képviselő-testület 2016. február 11-i rendes ülésén a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosítását követően elfogadta a 2016. évi költségvetést. Rendeletünk főbb számai: 

1. A költségvetés bevételei és kiadásai 

1. § (1) Ászár Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetésének 

intézményi pénzeszközátadással korrigált 

a.) bevételi főösszegét 235 787 E Ft-ban, 

http://www.okg.hu/images/szelektiv_oroszlanyi_terseg_201601f.pdf
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aa.) működési célú bevételét 235 787 E Ft-ban, 

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

b.) kiadási főösszegét: 345 787 E Ft-ban állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül: 

1. Működési kiadás 285 821 E Ft 

a) Személyi juttatások 91 322 E Ft 

b) Személyi juttatások járulékai 24 239 E Ft 

c) Dologi, adók és díjak kiadásai 78 464 E Ft 

d) Működési célú pénzeszközátadás 7 740 E Ft 

e) Szociális juttatások 4 000 E Ft 

2. Felhalmozási célú kiadás 76 912 E Ft 

3. Tartalék 63 110 E Ft 

a) Felhalmozási célú céltartalék 17 270 E Ft 

b) Általános tartalék   45 840 E Ft 

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

és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – -110 000 E Ft költségvetési 

hiányban állapítja meg. 

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

előző évi pénzmaradvánnyal (110 000 E Ft) történik, melynek keretében az összesen 110 000 

E Ft értékű rövidlejáratú betétek a költségvetési év során visszavonásra kerülnek.  

(2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és 

kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak 

nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségesség tevő fejlesztésre az év során nem kerül sor. 

A teljes rendeletet megtalálja a http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek oldalon illetve a 

www.aszar.hu honlapunkon. A költségvetés kiadásairól a 2016. február 19-i Kisalföld napilap 

hasábjain már tájékoztattam a lakosságot. 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármesternek „A betelepítési kvótával szembeni kiállás 

véleményezése” napirendi ponti előterjesztéséhez a következő módosító határozati javaslatot 4:3 

arányban fogadta el a Képviselő-testület: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

betelepítési kvóta ügyében – hatásköre hiányában – nem foglal állást, e kérdés megítélésére 

elismeri Magyarország Kormányának hatáskörét, valamint a képviselők egyéni 

véleménynyilvánításhoz való jogát. 

Önkormányzatunk külterületi útjainak és árkainak állapotáról (nyomvonalak eltolódása, bokor és fa 

benövések, feliszapolódások, …) kapott tájékoztatás alapján a Képviselő-testület elhatározta, hogy 

a későbbiekben ezzel a problémával is foglalkozni fog. 

A polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a kóbor kutyák községbeli jelenléte egyre 

problematikusabb, ezért a költségvetésben már tervezett előirányzatot a gyepmesteri feladatok 

ellátására. A szerződés tervezet szerint a gyepmester hívásra, de évente legalább 12 alkalommal 

megjelenik a községben, és a szabadon kóborló ebeket befogja. 

Pekár Zsolt polgármester 

A n ya kö n yv i  h í r e k  

Házasságot kötött Ászáron: 

Szekeres Péter és Vida Gabriella 

Szívből gratulálunk minden házaspárnak! 

http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek
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Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 

Horváth Sándor (68) 

Basák István (91) 

Nagy Béla (74) 

dr. Istvándi Csilla  jegyző 

 

RETROKIRÁNDULÁS 

Szeptember második felében került sor, a már hagyománnyá váló retrokirándulásunkra, melynek 

Hatvan városa volt utunk első állomása. A gyönyörűen felújított késő barokk stílusú Grassalkovich-

kastélyban található Vadászati Múzeumban használati, vadászati kiállítás és mesterségüket 

bemutató történetét láthattuk egy barokk vadászkonyha berendezésével együtt. Ugyanazon épületen 

belül a Hatvany Serfőzdébe léptünk át”, melyet szintén Grassalkovich Antal eredetileg is 

serfőzdének építetett. A kiállítás egyik legmodernebb sörfőzdéjének sörkészítési folyamatait 

hallhattuk, az ízeit kóstolhattuk, egy pohár házilag készített kézműves világos-, búza, illetve 

feketesör elfogyasztásával. 

 

Hatvant magunk mögött hagyva Eger városa következett. Város a Város alatt, az ország 7 építészeti 

csodájának egyike. Az egykori egri érsek pincerendszerét jártuk be, egy fantasztikusan jó humorral 

és tudással rendelkező idegenvezetővel. Majd a város nevezetességeit néztük meg; Magyarország 

második legnagyobb templomát, a Bazilikát, Eger várát, a Dobó téren álló Minorita templomot, a 

40 m magas minaretet, egyéb épületeket és szobrokat, ill. szoborcsoportokat. Legtöbbjüket csak 

kívülről csodálhattuk az idő rövidsége miatt, mivel hosszú út állt még előttünk Sárospatakig, a 

szállásunkig. 

Második napunkat Sárospatak ismerkedésével kezdtük, délelőtt a Bodrog partján lévő várkertet 

(korán érkeztünk) jártuk be, majd a Rákóczi vár egyik legszebb részét, az ötszintes, késő-reneszánsz 

lakótornyot (Vöröstornyot). Rövid városnézés és indultunk Mád-ra, ott az 1795-ben barokk 

stílusban épült zsinagóga megtekintése után Veresegyháza, Medveparkba látogattunk, ahol 

szabadprogram keretén belül – ketreceken kívül – sétálhattunk és ámulhattunk a hatalmas macik és 

egyéb állatok láttán. 

Utunk befejező állomásaként a Fóti Plébániatemplom lett volna, de már besötétedett, így csak a 

ki/megvilágított templom tornyaiban gyönyörködhettünk pár másodpercben az autópályáról, amint 

elszáguldott buszunk Fót mellett. 

A két nap látványosságait és ismereteit összefoglalva, kvízjátékban vettünk részt. A válaszokat 

írásban egyénileg, ill. kiscsoportokban adhattuk le. A „Mindenki Szíve Szocialistabrigád” lett az 

első helyezett. Igaz a nyeremény átadása elmaradt, ugyanis az ajándék otthon maradt, de nem 

csüggedtek, jót nevettek. 
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Elmondhatjuk sok móka, kacagás és jókedv kísérte utunkat mindvégig, ami a korábbi 

kirándulásainkat is jellemezte.  

Kiemelkedő szerepe van, a minden szempontból muzeális értékrenddel bíró, farmotoros IKARUS 

busznak, hiszen pont a jármű adja a retrostílust kirándulásunknak. Nagy örömmel és láthatóan,  

ámulattal, bámulattal nézik, figyelik fiatalok, idősek egyaránt.  Fényképeznek, integetnek 

(körbeállják) a járókelők, amerre elhalad „öregjárművünk”. 

Köszönet érte Czigányné Ibolyának, mint főszervezőnek, Mazalin Zsuzsának idegenvezetői és 

szervezői közreműködéséért, Jámbor Balázs ötletgazdának, (retro megálmodása – Ászáron – az Ő 

„lelkén szárad”) valamint Arnold Richárdnak/Ricsinek, a csodaszép muzeális „retro-busz” 

tulajdonosának, aki egyben szuper jó pilóta is, és nem utolsó sorban nekünk, résztvevőknek, hiszen 

nélkülünk sem jöhetett volna létre ez a kirándulás. 

Martonné Szekfű Judit 

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 2016. április 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 2016. április 14-i rendes ülésén dönt. 

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

jegyzőasszonyt. 

Pekár Zsolt polgármester 

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI 

A Kisalföld napilapban 2016. február 19-én két oldalon ászári vonatkozású hírek jelentek meg. Itt 

próbáltuk bemutatni a helyi civil szervezeteinket is. Erre az alkalomra a civil szervezetek vezetői 

nagyon sok cikket küldtek be, amelyet itt az újságunk hasábjain is köszönök. Ezek az írások, 

bemutatkozások csak részben fértek el a napilap hasábjain, ezért most teljes terjedelemben 

leközöljük itt az Ászári Hírek oldalain. Ezzel is felhívva a lakosság figyelmét a településünkön 

folyó aktív közösségi életre. Itt ragadom meg az alkalmat arra, hogy mindenkit biztassak ezen 

szervezetek munkájához való csatlakozásra, a rendezvényeik látogatására illetve új szervezetek 

létrehozására. 
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Aki teheti, támogassa adója 1%-ával az ászári székhelyű civil szervezeteket. Adóbevalláskor a 

rendelkező nyilatkozaton a támogatandó szervezet nevét és adószámát kell feltüntetni. 

 ÁSZÁR KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 18614938-1-11 

 ÁSZÁRI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET 19143853-1-11 

 Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár 18609154-1-11 

 A Jászai Mari Általános Iskoláért 18611227-1-11 

 Ászári Ovi Alapítvány 18608517-1-11 

 Békési Autósport Közhasznú Egyesület 18616806-1-11 

 KERÉKTELEKI HORGÁSZEGYESÜLET 19376565-1-11 

A civil szervezetek nevében is köszönöm: Pekár Zsolt polgármester 

AZ ÁSZÁR KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNYNÁL IS ELINDULT A 2016-OS ÉV 

Az Alapítványunk az Önkormányzattól kapott éves pénzkeretből gazdálkodik. Ehhez a 

pénzösszeghez járulhatnak hozzá támogatások felajánlásával a környékbeli vállalkozások, valamint 

az éves adóbevalláskor azok a magánszemélyek, akik adójuk 1%-át alapítványunk részére ajánlják 

fel. Szerencsére akadnak szép számmal támogatók, ezért nagyon hálásak vagyunk.    

Az Ászár Községért Közalapítvány adószáma: 18614938-1-11 

Az Alapítvány saját szervezésű eseményei is eredményesek. Ezeken az eseményeken is érezzük a 

falubeliek és a környékbeliek támogatását egyaránt.  

Karácsony időszakában, a falu központjában készült Jászai tér, gyönyörű pompájában örvendeztette 

meg az itt lakókat és a településünkön átutazókat is. A Jászai téren ebben az évben is karácsonyra 

hangolódó közös éneklésen vehettünk részt. Bízunk benne, hogy ez az esemény évről-évre egyre 

több embert vonz majd. Minél nagyobb számban veszünk részt a közös éneklésen, annál nagyobb 

lesz az örömünk. Ígéretet kaptunk a Jászai Mari Nyugdíjas Klub énekkarától és az Ászári 

Dalárdásoktól, hogy a következő Karácsonyi öröm éneklésre közösen készülnek fel. 

A 2016-os évünket január 30-án Disznótoros vacsorával egybekötött Alapítványi bállal kezdtük, 

mely nagyon jó hangulatban telt el és szép eredménnyel zárult.  

Itt szeretnénk köszönetet mondani vendégeinknek, akik elfogadták meghívásunkat és közösen 

töltötték velünk ezt a vidám, hangulatos estét. A szép számmal megjelent vendégeinknek és a 

környékbeli támogatóknak köszönjük a szép és értékes ajándéktárgyakat, amiket a tombola 

sorsolásra ajánlottak fel, ezzel is izgalmassá, érdekessé tették a Bálunkat. Támogatóink név szerint: 

Baumarkt Kft, Kereskedelmi és Hitelbank Zrt kisbéri fiókja, Bakonyvidéke Takarékszövetkezet, 

valamint a magánpincészetek és a sok-sok magánszemély.  

Köszönjük a vidám muzsikát Szalai Kálmánnak, aki egész este biztosította a mulatni vágyóknak a 

jobbnál jobb talpalávalókat. Amit a vendégek fergeteges tánccal köszöntek meg. 

Az év további részében is szeretnénk maradandó dolgokat megvalósítani és együttműködni a 

községben működő valamennyi civil szervezettel. Azon munkálkodunk, hogy Ászár a mi 

élőhelyünk, mindig új és újabb látnivalóval lepje meg az itt élőket és az átutazókat egyaránt.  

Feladat és esemény idén is lesz szép számmal! 

Magyar Tiborné Kuratórium elnöke 

„JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT” ALAPÍTVÁNY 

A „Jászai Mari Általános Iskoláért” Alapítvány 2000 novemberétől, mint kiemelten közhasznú 

szervezet működik. Az Alapítvány segítségére egyre nagyobb szüksége van az iskolának, az ide 

járó diákoknak. Egyre szűkülő források állnak rendelkezésre a feladatok megvalósításához, a 
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támogatásokhoz, a kiemelkedők elismeréséhez. Mindezeket igyekszik anyagi lehetőségeihez mérten 

pótolni Alapítványunk.  

Az anyagi hátterünket elsősorban a település és környékének azon magánszemélyeinek 

köszönhetjük, akik adójuk 1%-ával támogatják az alapítványt. Köszönet illeti azokat a cégeket, akik 

szintén adakoznak számunkra.  

Amire a legbüszkébbek vagyunk, és egyben alapelvünk is: az Alapítványban tevékenyen résztvevők 

ellenszolgáltatás nélkül végzik tevékenységüket, nem fizetünk senki részére munkabért vagy 

bármiféle díjazást. Az évente befolyt összeget teljes egészében a diákság javára és érdekében 

használjuk fel.  

Az Alapítvány legfontosabb céljait és feladatait a következő pontokban sorolnánk fel: 

 a tehetség, a képesség kibontakozását segítő tevékenységek támogatása 

 a városi-, megyei- és országos versenyekre való nevezési díjak és egyéb költségekhez való 

hozzájárulás 

 a hátrányos helyzetű és gyengébb tanulók támogatása 

 túrák, kirándulások és nyári táborozásokhoz való hozzájárulás 

 a tanulók jutalmazása támogatása 

 ismeretterjesztő előadások szervezése 

 informatika oktatás feltételeinek kialakítása, eszközeinek fejlesztése 

 az iskolai sporttevékenységek segítése  

 kulturális tevékenységek, szabadidős foglalkozások (színházlátogatás, klubdélután) 

támogatása 

 a nevelő-oktató munkát segítő kötelező eszközök beszerzése 

dr. Lunkné Nyuli Márta intézményvezető 

ÁSZÁRI KÖZSÉGI SPORT EGYESÜLET 

 

Az Ászári Községi Sport Egyesület (Ászár KSE) a falu sportéletének egyik színtere. Az 

egyesületnek jelenleg férfi labdarúgás szakosztálya működik, felnőtt és utánpótlás csapatokkal. A 

felnőttek és az U19  a Megye II. osztályban folytatják a küzdelmeket. Az U16-osok a Megye I-II. 

csapatokból kialakított „B” csoportban játszanak, a Bozsik programos U13, U11, U9 és U7 

korosztály pedig a Bábolnai körzethez tartozó csapatokkal méri össze a hétvégi tornákon a foci 

tudását. 

Az egyesületnek jelenleg összesen 75 igazolt játékosa van, akiknek a munkáját 3 edző, 3 fő 

vezetőségi tag és 7 önkéntes segítő támogatja. 

Az elmúlt években a társasági adó nyújtotta lehetőségből és a helyi önkormányzat jelentős anyagi 

támogatásából megújult a sportöltöző, a pályakorlát, pályavilágítás, új felszereléseket, az 

edzésmunkát segítő eszközöket sikerült beszerezni.  

S az eredmények az utánpótlásnál kiemelkedőek. Az U19 jelenleg a tabella 1. helyén, az U16 a 4. 

helyen áll. A Bozsik programos korosztályok a tornákon szép sikereket érnek el. A felnőtteknél 

pedig a kitartó törzsszurkolók bizakodva várják a tavaszi fordulókat. 

Baksa Zoltánné 
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BEMUTATKOZIK AZ ÁSZÁRI HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 

Egyesületünk 2011-ben alakult civil szerveződés, melynek fő célja megőrizni szűkebb 

környezetünk, településünk Ászár szellemi, írott és tárgyi emlékeit, megőrzésre méltó épített és 

természeti környezetét, és azt elérhetővé tenni minden érdeklődő számára. 

Ezen kívül kiemelt célunk új értékek létrehozása, mert megértettük az üzenetet: „Jönnek majd újra 

boldog építők és kiássák a fundamentumot, s az erkölcs ősi, hófehér kövére emelnek falat, tetőt, 

templomot.” 

Olyan feladatokat végzünk, amelyek belefértek alapszabályunkba is megfogalmazott céljainkba, 

kapcsolódnak önkormányzatunk és a többi civil szerveződés elképzeléseihez, harmonikus 

egységben vannak egyesületünk tagságának identitásával, szorosan kötődnek szakrális 

értékeinkhez, nemzeti hagyományainkhoz, ünnepeinkhez, és kisebb közösségünk – településünk - 

tradicionális és újabb értékeit is szolgálják. 

Az egyesület életének talán eddigi legnagyobb volumenű feladata a 2014 őszére elkészült Nemzeti 

összetartozás emlékhely kialakítása volt. A katolikus templom kertjében elhelyezett kettős kereszt 

és a hat elrabolt országrészt szimbolizáló kopjafa méltó helyszíne lett a Trianon gyászos napjára 

való emlékezésnek, és a turisták számára további látnivalóval bővítette településünk 

nevezetességeit. 

2015-ben felújítottuk Hérics Márton plébános sírját a kisbéri temetőben halálának 105 éves 

évfordulójára. Az ő tetteinek ismerete szükségszerű számunkra, hiszen csak e tudással birtokunkban 

lehetünk méltók Hérics Márton és a hozzá hasonlók örökségéhez. Emlékének ápolása 

kötelességünk!  

A nyolcvanas években két hatalmas beton tömbbel fedték be azt a kutat, mely településünk legősibb 

részén – a Gurdonban -  található. A gurdon szó menedéket jelent. E kutat a tavalyi év tavaszán 

feltártuk, gémjét és káváját újra építettük. Sokan megállnak és megpihennek itt arra jártukban. 

Szoros kapcsolatot ápolunk településünk szépkorú lakóival. Van tőlük mit tanulnia a fiatal 

nemzedéknek! Hanganyagként rögzítjük az általuk elmesélt történeteket. Beszélgetős - 

adomázgatós teadélutánokon hallgatjuk elbeszéléseiket, meséiket. 

 

Számos alkalommal neves előadókat hívtunk községünkbe. Vendégünk volt Dr Keserü Katalin 

művészettörténész, egyetemi tanár, aki a Jászai család leszármazottja. Megtiszteltetés volt 

számunkra, hogy a család egy tagja keltette életre, idézte meg a híres tragika, falunk szülötte, Jászai 

Mari alakját. 

Dr. Varga Tibor jogtörténész, a Szent Korona Országáért Alapítvány elnöke is több alkalommal járt 

nálunk. 

Előadást tartott Fridrich Tibor amatőr várkutató is, akitől soha nem hallott várakról hallottunk, 

rengeteg történelmi adalékkal fűszerezve. 

Levéltári és helyi kutató munkánk eredményeként számos tárgyi és szellemi örökséggel gazdagodik 

folyamatosan egyesületünk. 
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Fotó és képanyagunk régmúlt ászári időkről nagyon gazdag, melyből már két alkalommal kiállítást 

is szerveztünk.  

Kis szeletkéje vagyunk településünknek, de amit teszünk szívvel - lélekkel tesszük. 

Ápoljuk és tiszteletben tartjuk örökségünket, őseink értékeit, hagyományait: „Őseidnek szent 

hitéhez, nemzetséged gyökeréhez, ember, ne légy hűtlen soha!” – valljuk. 

Ugyanakkor tervezzük a lélekből jövő jövőt. Tudásunkat, örökségünket kötelességünk átadni és 

megőrizni a fiatal nemzedéknek, hiszen reményeink szerint így válnak majd szülőföldjükhöz 

ragaszkodó, értékeiket ismerő, tisztelő és megőrizni hajlandó, igényes gondolkodású felnőttekké. 

 „A fundamentum Istentől való és Istentől való az akarat, mely újra építi a falakat.” 

Lejegyezte: Kohlné Ivánkai Katalin egyesületi tag 

A NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉRŐL 

Az elkövetkező évben ünnepli a Klub megalakulásának 20. évfordulóját. 

Így visszatekintve e két tizedre, nagyon sok örömteli együttlétben volt részünk. A település 

hagyományainak őrzése, az értékteremtés, aktivitás és kitartás jellemzi a csoportot. Hisz szívesen 

ápolják a régi hagyományokat, rész vállalnak a falu életéből, legyen az ünnep, vagy kulturális 

műsor, vagy egy vidám farsang. Az ének szeretete, öröme, egymás megbecsülése, segítése, a 

szeretet az összetartó erő. Tamási Áron ezt így fogalmazta meg: „Az ember szíve mélyen oda 

tartózik, ahol született.” Nem hiányzik a névnapi köszöntés sem, tartanak vidám vagy éppen 

történelmi vetélkedőket is. Minden évben mindig más-más, 4-5 nevezetes napot ünnepelnek a falu 

lakóival együtt. 

Évről-évre visszatérő programjuk a testvér kapcsolatot tartó Szlovákiai Tany településen a „Dalos 

találkozón” való részvétel. Évenként több alkalommal is találkoznak, szoros kötödések alakultak ki. 

A közös együttlétek egy nagycsaláddá formálták a Klub tagjait. Sajnos azonban 1-1 fő távozása 

mindig mély nyomot hagy az életünkben, de az emléket őrizve, teszik munkájukat, mint szerető 

családjuk, mint e kis közösségben. 

Seres Károlyné 

NYUGDÍJAS FARSANG 

A Nyugdíjas klubunk február 21-én vasárnap délután megtartotta farsangi rendezvényét. Nagy 

örömmel töltött el bennünket, hogy műsorunkat ekkora érdeklődés kísérte. Sokan elfogadták 

meghívásunkat, ezzel megtisztelve bennünket a jelenlétükkel.  

A környék településeiről Kisbér, Vérteskethely, Réde és Súr Nyugdíjas klubok képviseletében, 

valamint Tatabányáról a megyei Életet az Éveknek Nyugdíjszövetségtől is érkeztek vendégek. 

Elmondhatjuk, hogy „teltházas közönségünk” volt! 

 

Az előadás sikerében, hangulatában mindenkinek része volt, úgy nekünk, szereplőknek, a fellépő 

együttesnek, mint a lelkes közönségnek is. Sok poénos vicc Némethné Rózsika válogatásának, 
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farsangi versek, humoros párbeszédek, jelenetek, Mazalin Zsuzsa és Seresné Anci összeállításának 

köszönhető,  valamint vidám énekek hangzottak el. A két beöltözött „musical előadás 

koreográfiája” pedig egyéni ötletek alapján valósult meg. Mint ahogy előre jeleztük is, a 

Kerékteleki Dalkör és Pótkerék Együttes által nyújtott zenés műsora színesítette programunkat, 

melynek során Sántik István két saját szerzeményét, a Remény és az Élet nyer című dalait is 

nagysikerrel játszották.  

Az előadás után egy kis vendégfogadást tartottunk, melyre szeretettel invitáltunk és kínáltunk 

minden kedves vendégünket. 

Élmény volt játszanunk, szórakoztatni! Még egyszer megköszönve az aktív részvételt Mindenkinek, 

aki részt vett az előadásunkon. 

Martonné Szekfű Judit 

AZ ÁSZÁRI NÉPFŐISKOLÁRÓL 

2011-ben alakult a „Főiskola”, hogy az új lehetőségeket kínálja és biztosítson a falu lakói és az 

érdeklődők számára.  

A felújított Közösségi Házban különböző, a helyi igényeknek és érdeklődésnek megfelelően 

igyekszik a lakosság elvárásainak is eleget tenni. Más településnek lakói is szívesen látogatnak el az 

eddig megtartott több, mint 30 előadásunkra. 

Az előadások sokszínűségét mutatja, hogy tartott előadást jogász professzor, jogtörténeti tanár, 

iskolánk volt tanítványa, korlovagrendi tagok, helytörténész, muzeológus, gyógyszerész… 

Minden évben 1-1 kirándulás is szerveződött, 2 évben sikerült Naptárt Készíteni falunk életéből. 

Az utóbbi időben az előadások ritkultak, de egy napon fontos eddig falunk életéből hiányzó, 

hiánypótló Ászári kis füzeteket jelenítettünk meg: Tájház és Mini skanzen, Jászai ház és Jászai 

Mari, valamint Iskolánk történetéről. 

Most készül 4. kiadványunk mely a keményítőgyár történetét mutatja be. 

Terveink közt szerepel még a Mezőgazdasági Szövetkezet életének megírása és (talán) az 

előadássorozatunkat és folytatni fogjuk. 

Mazalin Zsuzsanna 

„ÁSZÁRI SEGÍTŐ KEZEK” 

Csoportunk közérdekű, önkéntes tevékenységgel működik az „Ászár Községért Közalapítvány” 

keretein belül, amely illeszkedik az alapítvány céljai közül a községben élők életminőségének 

javításában. 

Hagyománnyá vált a tartós élelmiszerek vásárlása, adományozása a rászoruló családok részére, 

melyre az anyagi fedezetet a fent említett Alapítvány biztosítja. A csomagok tartalma és 

előkészítése előzetes egyeztetés alapján történik.  

Az adományozottak kiléte, minden alkalommal több kritérium figyelembevételével, (pl: 

rászorultság, hirtelen krízis helyzetbe került családok, egyedülálló kisnyugdíjasok, illetve súlyos 

betegségben lévő személyek) a megbeszélésen jelenlévő tagok 2/3 részének a javaslata és 

támogatása mellett kerül jóváhagyásra. A csoport 13 fő aktív taggal működik, így lehetőség nyílott, 

a felajánlott ruhák – gyermek és felnőtt felsőruházat – egyéb textilnemű, tárgyi adományok 

gyűjtésére, rendszerezésére és osztására.  

A már nagyobb településeken, városokban gyakorlattá és nagyon népszerűvé váló „hozod-viszed”, 

használt ruha csere-berét szeretnénk bevezetni az idei évben, ami azt jelentené, nemcsak 

rászorulóknak, hanem bárki részére a lehetőség adva lenne, hogy a kimondottan jó minőségű, szép 

és tiszta is, de már megunt ruhadarabokat elhozza és elcserélje valakivel. Aki hozza annak lom, aki 

viszi annak kincs! Bízunk benne, hogy ezzel az új lehetőséggel élve még nagyobb népszerűségre 

tennénk szert, és így valóban értelme lenne az önkéntes munkánknak.  

Csoportunk az Önkormányzat és a község egyéb civilszervezetei által szervezett  
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 Falunap – Gyermeknap,  

 Szent Iván éjszakája vigadalom, Múzeumok éjszakája,  

 Ászár – Kerékteleki félmaraton futóverseny 

 Szüreti felvonulás 

 Falukarácsony 

rendezvények lebonyolításában részt vesz. A település szépítésében, gondozásában a többi 

civilszervezettel karöltve tevékenykedik. 

Egyéb vállalt és elvégz(ett)endő feladatok; 

 Kórházban/otthon lévő beteglátogatás – esetenként –  (hozzájárulással) 

 Egészségmegőrző, betegségmegelőző (ingyenes) szűrővizsgálatok  szervezésének 

propagálása, figyelemfelhívás a lakosság felé, 

 Kapcsolattartás az egyedülálló idősekkel, 

 Temetőkben elhagyott sírhelyek gondozása – esetenként –  

„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.  

Az önkéntesség lényege, hogy a munkát ellenszolgáltatás nélkül végzi az önkéntes!” 

Martonné Szekfű Judit 

XXII. BAKONYI AMATŐR NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idén Ászár is otthont ad a Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztiválnak. 

Erre az alkalomra tisztelettel hívunk és várunk minden érdeklődőt 

2016. március 15-én 17 órától a Közösségi Ház dísztermében. 

Fellépőink lesznek: 

NYERGESÚJFALUI BARÁTSÁGKÖR EGYESÜLET NÉPDALKÖRE 

és 

TÁRKÁNYI HÓVIRÁG NÉPDALKÖR 
Pekár Zsolt polgármester 
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KÖLTÉSZET NAPJA 2016 

„Veszem a szót, földobom a levegőbe, ott szétesik, és újra megfogom, és akkor valami más.” (József 

Attila) 

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én 

ünneplik. Az idei évtől hagyományteremtő jelleggel, nem „szokványos módon” szeretnénk 

megünnepelni mi is, ezért is jelzem ilyen korán, hogy legyen idő készülni rá. Ünnepi műsort erre 

napra nem állítunk össze, hanem terveink szerint a résztvevők hoznak magukkal egy-egy kedvenc 

verset. Elszavalják, felolvassák. Magyar vagy külföldi, komoly vagy humoros, hosszú vagy rövid, 

klasszikus vagy kortárs. Mindegy. Mindenkit biztatok, hogy jöjjön el és szavalja el, olvassa fel a 

neki tetsző költeményt! Természetesen hallgatóságot is várunk. További részletekről később adunk 

tájékoztatást illetve Zséfár Csilla művelődésszervezőnél lehet érdeklődni. 

Pekár Zsolt polgármester 

TAVASZI EVANGELIZÁCIÓ 

VALAKINEK pótolhatatlanul HIÁNYZOL… 

Valaki mind eddig VÁRT REÁD… 

Valaki nem adja fel! – tehát KERES téged… 

Valaki ÉRTED, így előtted megalázkodva hív… 

Valaki feltételek nélkül, örökké SZERET… 

       

Jézus a lelkedre beszél: „Én vagyok AZ AJTÓ:  

ha valaki rajtam át megy be, megtartatik…”  (Jn 10,9) 

MEGHÍVÓ 
A TAVASZI EVANGELIZÁCIÓS HÉT ALKALMAIRA: 

MÁRCIUS 14-18, VAGYIS HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 

minden du. 6 órakor az új, református gyülekezeti házban 

Igét hirdet: BOZORÁDY ZOLTÁN nyug. evangélikus lelkész 

     
„A boldogság nem bennetek van, nem is rajtunk kívül van, mert a 

boldogság ISTENBEN VAN.” (Pascal) 
 

 „HALLD MEG A HÍVÁST, JÉZUSODÉT, 

MÉG MA kövesd Őt, fogva kezét, 

Áldva a karját tárja feléd, 

Édesen úgy szól: Jöjj!” (Hallelujah É.K. 63) 

 

Reménykedő szívvel és imádkozó lélekkel: Vajsné F. Ibolya ref. lelkész 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_11.

