ÁSZÁRI HÍREK
2017. JANUÁR-FEBRUÁR
„Oh tekints ránk, fönséges szabadság!
Vess reánk egy éltető pillantást,
Hogy erőnk, mely fogy az örömláztól,
Szaporodjék szemed sugarától.”
Petőfi Sándor

„Legyen béke, szabadság és egyetértés!”

Ászár Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja
az 1848 – 49-es forradalom és szabadságharc
évfordulójának ünnepi megemlékezésére.
Program:

2017. március 15-én 15:00 órakor
ökumenikus istentisztelet a református templomban,
majd koszorúzás a Kocsis sírnál.
Ezt követően a Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztivál részeként
az Ászári Jászai Mari Általános Iskola aulájában műsort adnak:
a Kerékteleki Dalkör
a Tárányi Hóvirág Népdalkör
és a Pörbölyi Hagyományőrző Egyesület.
Emlékezzünk együtt 1848-1849 hőseire, magyarjaira!





„– Tiszteljetek,
Szelídebb végzetekre kiszemelt nemzetek;
hét bűnből, hét sírból kelt föl e nép,
legyőzte hétszer önön végzetét,
s azért lett csalhatatlanul szabad,
hogy egyesüljön megtartó hitekkel,
hogy együtt fájjon gyötrelmeitekkel,
hogy megtegye, mit még tehet az ember:
tartsa az ég ponyváját tárt kezekkel”
Garai Gábor
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POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI
A Képviselő-testület fontosabb hírei
A 2016. december 8-i rendes ülésen a Képviselő-testület - a gyermekétkeztetés 2017-es évi
rezsiköltségének megállapítása érdekében - felkérte a konyha üzemeltetőjét, hogy részletes
kimutatással támassza alá a jövő évi rezsiköltség növekedését, és ezt a következő ülésen terjessze
elő. Az ülést követően megtartottuk a 2016. évi közmeghallgatást, amelyen polgármester
prezentációjával részletes tájékoztatást adott az önkormányzat 2016. évi tevékenységét,
fejlesztéseit, pályázatait, az aktuális problémákat és közérdekű tudnivalóit, valamint jövő évi terveit
illetően.
A jelenlévő állampolgárok a következő észrevételeket, felvetéseket tették:
 az Arany János utcában kiépített út padkája erősen gazosodik;
 a 81. számú főút elkerülő útjára továbbra is szükség lenne;
 nemzeti ünnepen az európai uniós zászló kirakása felesleges;
 a Kis utca és Újszőlő utca útfelújítása és vízelvezető rendszerének kialakítása egyre
aktuálisabb;
 a Diófa utcában megoldatlan a csapadékvíz elvezetés;
 a József Attila utca és Hérics Márton utca találkozásánál szintén gondot jelent a csapadékvíz
elvezetése;
 a Jászai Mari Emlékház megközelítési irányát ki kell táblázni, mert nem találják a kiránduló
buszok.
A 2017. január12-i rendes ülésen a Képviselő-testület döntött az önkormányzati étkeztetés
rezsiköltségének növeléséről, de a térítési díjakat nem emelte.
Zséfár Csilla művelődésszervező beszámolt a település 2016. évi kulturális életéről. Megállapítható,
hogy Ászáron az önkormányzat és civil szervezetek (sokszor közösen) meglehetősen sok és változatos
rendezvényekkel várja az érdeklődőket. Sajnálatos viszont, hogy az érdeklődők körét nehéz bővíteni.
Dr. Istvándi Csilla jegyzőasszony részletes jelentés adott az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi tevékenységéről. A több oldalas dokumentumból az alábbi részlet is illusztrálja a
Hivatalban folyó munka mennyiségét:
„A képviselő-testületi döntések és ülések száma nagyjából az előző évek szintjén alakult. Ászáron
14, Keréktelekin szintén 11 rendelet született. A testületi határozatok száma Ászáron 100,
Keréktelekin 45 volt. A döntések végrehajtása folyamatosan megtörtént.
A főszámon iktatott ügyiratok száma a korábbi évekéhez hasonló szintű, 4081 volt, emellett
alszámon iktattunk összesen további 2405 iratot. Az adókat nem számítva államigazgatási ügyben
97 db, önkormányzati igazgatási ügyben 277 db döntés született.”
Ezen az ülésen a 2017. évi költségvetésünket első olvasatban tárgyaltuk, melyben meghatároztuk a kötelező feladatainkon kívüli - kiadásaink fő irányait.
Zárt ülésen egy földbizottsági állásfoglalással szembeni kifogás elbírálását is elvégezte a testület.
A 2017. február 14-i rendes ülésen a Képviselő-testület elfogadta a 1/2017.(II.20.)
önkormányzati rendeletet a 2017. évi költségvetésről. A rendeletet megtalálják a szokásos
közzétételi helyeken.
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet megalkotása
óta eltelt időszak tapasztatai alapján indokolt vált rendeletünket felülvizsgálni és módosítani annak
érdekében, hogy a támogatások a helyi viszonyokhoz igazodva, a településen élők rászorultságára
szabottan kerüljenek meghatározásra. A Képviselő-testület ennek értelmében módosította a
szociális rendeletünket, amelynek legfontosabb változásai a következők:
 A rendkívüli települési támogatás keretében nyújtott önkormányzati segély eddigi
jövedelemhatára a családban élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
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összegének 250%-a (71.250.-Ft), egyedül élő esetén 300% (85.500.-Ft). A módosítás
értelmében, az idei évtől a jövedelemhatár családban élő kérelmező esetén 400%-ra
(114.000.-Ft), egyedül élő esetén 500%-ra (142.500.-Ft) történő módosításáról rendelkezik.
 A temetési költségek mérséklését célzó temetési segély estében is megemelte a Képviselőtestület jogosultsági jövedelemhatárokat: a családban élő kérelmező esetén az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-ra (171.000.-Ft), egyedül élő esetén 700%ra (199.500.-Ft) történő módosítással.
 A tavalyi évben bevezetett tanszertámogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 900%-át ( 256 500Ft).
Határoztunk pályázat benyújtásáról a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP (alkalmazás szolgáltató rendszer) rendszer országos
kiterjesztéséhez című felhívásra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 114. § (2) bekezdése szerinti csatlakozási kötelezettség teljesítésével
összefüggésben.
Döntöttünk arról, hogy az „EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
– kedvezményezett térségek” pályázati felhívásra és az EFOP-3.9.2-16. kódszámú „Humán
kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek” pályázati felhívásra
konzorciumi partnerségben való részvétellel támogatási kérelmet nyújtunk be. A konzorcium tagjai
Ászáron kívül: Ács, Bakonysárkány, Bábolna, Ete, Kisbér és Tárkány.
Pekár Zsolt polgármester

Anyakönyvi hírek
Sok szeretettel köszöntjük községünk újszülöttjeit:
Horváth Róbert és Takács Melinda kisfia Mátyás
Forgács Zoltán és Elekes Viktória kisfia Tamás
Németh Gábor és Horák Renáta kislánya Adél
Házasságot kötött Ászáron:
Matusek Attila és Pollák Judit
Szívből gratulálunk a házaspárnak!
Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól:
Kiss Józsefné sz.: Bácsi Gitta (88)
Rakó Lászlóné sz.: Vaspék Gizella (72)
Szép Zoltán (63)
Németh Lászlóné sz.: Varga Márta (49)
Riez Jánosné sz.: Tóth Erika (50)
Kocsis István (76)
dr. Istvándi Csilla jegyző

A Házasság Hete
Február 19-én zárult az országban a Házasság Hete rendezvénysorozat, melyhez immár második
alkalommal Ászár is csatlakozott.
A hét során a község mindhárom felekezete istentiszteletet, szentmisét tartott a házasokért és
házasságokért, a katolikus szentmise során két jubiláló házaspár meg is újította házassági
fogadalmát.
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Múltidézésként az idén jubiláló ászári házasok esküvői fényképeiből rendeztünk kiállítást a
Közösségi Házban. Ehhez 28 pár adott képet, Elekes Imréné még a saját kezűleg hímzett
menyasszonyi ruháját is kölcsön adta a kiállításhoz. Széppé tették vele a házat és a hetet.
Február 16-án Kisné Cseh Julianna régész, történész, a Tatabányai Múzeum főmuzeológusa
ismertette meg az érdeklődőket az őskori család életével a megye őskori leletanyaga, valamint a
Tatabánya területén 5000 évvel ezelőtt, egymást átölelve eltemetett emberpár tavalyi feltárása
kapcsán. Ezt követően Kövesdi Mónika művészettörténész, a tatai Kuny Domonkor Múzeum
munkatársa vezette végig a résztvevőket a művészettörténet évszázadain úgy, hogy bemutatta Ádám
és Éva, valamint más párok ábrázolásait a különböző korszakokban.
Február 18-án szombaton köszöntötte önkormányzatunk azokat az –ászári házasokat, akik ez évben
Ászáron kötött házasságuknak 25. vagy annál nagyobb jubileumi évfordulóját ünneplik. Nagy
örömünkre húsz pár tagjai elfogadták meghívásunkat, és velünk töltötték a délután egy részét. Az
ünnepi köszöntést Zimonyi Gábor klarinétjátéka is szebbé tette, az utána következő állófogadáson
pedig a pohárköszöntőt Palásti Péter, a 24 óra tudósítója mondta. Minden ünnepelt jelenléte különkülön is öröm volt, de – talán senki nem veszi kivételezésnek – különösen széppé tette a napot,
hogy idősebb Sebestyén Imrét és feleségét, Szekeres Erzsébetet házasságkötésük 65. évfordulója
alkalmából együtt köszönthettük, kicsit megemlékezve regénybe illő történetükről is. Imre bácsi,
Erzsike néni – ez úton is gratulálunk!
dr. Istvándi Csilla jegyző

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
LOMTALANÍTÁS
A házhoz menő rendszerű lomtalanítást - az idei évben is - ingatlanonként évente egy alkalommal
végzi el a Bakonyszolg Kft. A lomtalanítást az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: a 34/359-355
telefonszámon, vagy a bakonyszolg@enternet.hu e-mail címen.

KERTI HULLADÉKOK ÉGETÉSÉRŐL
A tűzgyújtás szabályai Ászáron:
„Ha kerti hulladék nem komposztálható, égetése is lehetséges. Növénytermesztéssel összefüggésben
keletkezett kerti hulladékot égetni csak hétfőtől szombatig – 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.”
Ez a rendelet 2015. május 1-én lépett hatályba. Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy tartsák be a
rendeletet.
Pekár Zsolt polgármester

MEGÚJULT A KATOLIKUS TEMETŐ KÚTJA
A katolikus temetőben lévő régi tekerős kút új külsőt kapott, amely nemcsak esztétikailag változott,
hanem biztonságosabbá is tette a kút használatát.
Köszönet érte Rumi Józsefnek, aki a felhasznált anyagot felajánlotta, a felújítást pedig társadalmi
munkában végezte.
Martonné Szekfű Judit
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JÁSZAI MARI EMLÉKNAP
A Jászai Mari szülőházánál, a nagy tragika születésének 167. évfordulóján Jászai Mari-díjas
színművészekkel együtt helyeztük el a megemlékezés koszorúit.
Vendégeink voltak: a Nemzeti Színházból Söptei Andrea Jászai-díjas színművésznő és A. Szabó
Magda stratégiai igazgató asszony, a székesfehérvári Vörösmarty Színházból Gáspár Sándor
Kossuth- és Jászai-díjas érdemes művész és Várkonyi Éva marketing vezető, a Győri Nemzeti
Színházból Maszlay István Jászai-díjas színművész.
A színművészek nemcsak jelenlétükkel, hanem egy-egy felolvasással is emlékezetesebbé tették az
ünnepi megemlékezésünket.
Az esti díszelőadásban Lázár Kati Kossuth- és Jászai-díjas színművésznő 80 percre újra elhozta
Jászai Marit. Felejthetetlen, csodálatos élményben volt része a közönségnek.
A díszelőadás előtt, ünnepélyes keretek között átadtuk a tavaly alapított Simon István-díjunkat. A
2017. év díjazottja (egyben az első díjazott): Mazalin Zsuzsanna.
Pekár Zsolt polgármester

EGY HÉT ARANY JÁNOS JEGYÉBEN
Arany János születésének 200. évfordulóján a hatodik osztályos diákok és a Nyugdíjasklub közösen
idézték fel a nagy költő emlékét. Az iskolások – Pintér Zsuzsanna és Greinerné Ábrahám Erzsébet
tanárnők irányításával – elkészítették a Toldi illusztrációját, és a rajzokból a Közösségi Házban
összeállított kiállítás képei előtt felidézték a cselekményt, odavágó részleteket szavaltak a Toldiból.
A gyermekek és a felnőttek együtt énekelték el az Arany János által írt Nemzetőr dalt (Süvegemen
nemzetiszín rózsa….), majd a Nyugdíjasklub tagjai négy Arany-balladát olvastak fel csoportokban.
Szintén Arany Jánosra emlékezve március 6-án drámapedagógiai foglalkozás volt a Közösségi
Házban Lázár Péter drámapedagógus vezetésével. A résztvevők – személyes tapasztalataikat is
segítségül hívva – interaktív formában tárták fel A hamis tanú című ballada történetének mélységeit
és hátterét.
A hét zárásaként a 7-8. osztályosok számára Arany Jánosról szóló irodalmi versenyt rendeztünk. Az
életrajzi és versismereti feladványok mellett a Deák Annamária tanárnő által felkészített öt csapat
nagy igyekezettel kereste meg a könyvtárban a megadott, Arany Jánossal kapcsolatos
információkat, és kiváló, mai hangvételű képzeletbeli riportokat készített a költemények
szereplőivel. A verseny eredmények és a fényképek a község Facebook oldalán olvashatók.
Zséfár Csilla

A REFORMÁCIÓ 500. ÉVFORDULÓJA
A reformáció 500. évfordulója alkalmából az Ászári Hírek 2017-es évi kiadásaiban oly módon
szeretnénk megemlékezni, hogy olyan evangélikus és református ászári, vagy Ászáron
tevékenykedő emberekről adunk közre írásokat, akikre már talán nem is emlékeznek, de akik annak
idején köztiszteletre méltó tagjai voltak szűkebb, vagy tágabb közösségeinknek. Kérem a Tisztelt
Olvasókat, hogy akinek van a tarsolyában ilyen személy, akkor azt ossza meg velünk! Előre is
köszönöm.
A tavalyi évben egy ifjú teológussal találkoztam, akik az ászári református anyakönyvekben
kutakodott Nt. Antal Lajos esperes úr után, majd fotókat készített a református temetőben a néhai
esperes kiemelkedő síremlékéről. Az Ő írását olvashatjuk az alábbiakban.

ANTAL LAJOS ÁSZÁRI LELKIPÁSZTOR ÉLETE
Az Ászár-Kisbér-Hánta református gyülekezetek néhai lelkipásztora, felsőgelléri Antal Lajos 1860.
január 10-én született Tatán. Édesapja, id. felsőgelléri Antal Lajos Tatán ügyvédként praktizált,
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édesanyját Nagy Líciának (Lídiának) hívták. Testvérei dr. Antal Géza (1866) későbbi dunántúli
püspök, és Antal Berta (1869), Nagy Sándor szomódi lelkipásztor felesége voltak. Tudomásunk van
egy Antal Irén nevezetű kisasszonyról, aki Pápán lakott, de hogy testvérük volt-e, azt nem tudjuk.
Antal Lajos az elemi iskoláit, valamint a gimnázium első négy osztályát szülővárosában végezte,
ezt követően két évig Nagykőrösön, majd Pápán tanult, itt is tett sikeres érettségi vizsgát 1877-ben.
1877-1881 között a Pápai Református Teológiai Akadémián tanult, s református lelkipásztori
diplomát szerzett. Tapolcafőn segéd, Lábatlanban, Etén helyettes, Bokodon illetve Kocson ismét
segédlelkész volt, majd 1884-ben Kaposváron lelkésszé szentelték. Az Ászár-Kisbér-Hánta
Református Egyházközség 1885-ben meghívta, majd meg is választotta lelkészének, s haláláig itt
szolgált. 1886. augusztus 9-én kötött házasságot az ászári református templomban a vele egykorú
Kocsis Gizellával. Az esküvői szolgálatot nem más végezte, mint Antal Géza, akkor szomódi
segédlelkész, későbbi dunántúli püspök, Antal Lajos öccse. Kevesebb, mint egy évvel később,
1887. április 17-én megszületett Gizella leányuk (keresztelés: Április 22, Pap Zsigmond császári
lelkipásztor szolgálatával), aki korán elhunyt, alig öt évesen, 1892. május 4-én. Öccse feleségét,
Adél Opzoomert 1888. július 14-én keresztelte meg az ászári templomban. A keresztelés azért is
érdekes jelen esetben, mivel Adél egy hollandiai, utrechti református egyetemi professzornak,
Cornelis Willem Opzoomernek volt a leánya. A keresztelési anyakönyve szerint (magyarítva) Adél
Zsófia Kordélia Opzoomer. Keresztszülei lettek Antal Lajos ászári lelkész, és felesége, Kocsis
Gizella.
Antal Géza és Opzoomer Adél esküvőjén a szolgálatot Antal Lajos végezte. Az anyakönyv tanúsága
szerint előzőleg 1888 Július 5-én polgári házasságot kötöttek Utrechtben, mely, mivel
„Magyarországon érvényes nem lévén, házasságuk itt is megköttetett.” Még abban az évben, 1888.
szeptember 9-én megszületett második leányuk, Margit, akit még abban az évben, szeptember 29-én
megkereszteltek. A sákramentumi szolgálatot Pap Zsigmond császári lelkipásztor végezte. Nyolc
évvel később, 1896. április 25-én született Gizella leányuk, akit május 18-án kereszteltek, Antal
Gábor püspök szolgálatával.
Antal Lajos nem csupán lelkipásztori teendőket látott el: a gesztesi járási takarékpénztárnak 1890től igazgatósági tagja, 1900-tól pedig vezérigazgatója volt. A tatai egyházmegyében számvevői,
tanácsbírói, aljegyzői tisztséget viselt, majd 1903-tól egyházmegyei főjegyző, 1917-1920 között
pedig esperesi tisztséget töltött be. 1918. február 15 és 1919. május 15 között id. Tapsonyi Sándor,
későbbi nagyigmándi lelkész volt segédlelkésze, akit a segédlelkészi év letelte után, közegyházi
okokból Győrbe helyezett át. Antal Lajos 60 éves korában, szívszélhűdés következtében hunyt el
1920. május 3-án, temetése pedig Május 6-án volt Maller Kálmán, Czeglédy Sándor, és Tóth
Sándor szolgálatával. Felesége 1938-ban tért meg teremtő Urához, s azóta férje mellett nyugszik az
ászári temetőben. Sírjukon szép idézet található: „Azokat, akik egymást szerették, […] a halál sem
szakította el.” (2Sám 1:23)
Halála után legalább egy évig nem volt lelkésze a gyülekezetnek, hiszen Németh István püspök
kirendelésével 1921. október 7. – 1921. december 31. között Mikos Lajos szolgált helyettes
lelkészként. Később, 1922. március 12-től 1931. április 15-ig ismét id. Tapsonyi Sándor lett a
gyülekezet lelkipásztora.
Források:
 A Pápai Református Egyház X. számú Keresztelési Anyakönyve 1889-1908.
 Ászári Református Egyházközség keresztelési, házassági, halotti anyakönyve, II. kötet,18521889.
 Ászári Református Egyházközség keresztelési, házassági, halotti anyakönyve, III. kötet,
1890-1931.
 Kránitz Zsolt (2013, szerk): „Késő idők emlékezetében éljenek” - A Dunántúli Református
Egyházkerület lelkészi önéletrajzai (1943). Kiadja a Pápai Református Gyűjtemények, Pápa.
Írta: Sárközi Gergely Antal
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HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL
10 ÉVES AZ ÚJ ISKOLA   JUBILEUMI JÁSZAI-DIÁKNAP
Iskolánk 10. születésnapjának megünneplésére – az alkalomhoz méltóan, vidám hangulatban, a
költözés kerek évfordulóján, ez év február 16-án került sor. E napon szinte minden az iskola, iskolai
témák és Jászai Mari személye körül forgott. Tanulóink tanulás helyett izgalmas és tanulságos
programok részesei lehettek.
Az Aulába belépve reggel már a gyerekek erre a napra beadott színes-díszes, hangulatos
rajzpályázatai fogadtak bennünket.
A nap első, különlegesnek ígérkező eseménye az iskola „megölelése” volt. Az épületet körbeállva
megszámoltuk, hány személyre van ehhez szükség a diáksereg és a tanárok közreműködésével.
Nem is volt elég egyszer körbeállni, közel másfélszeresre rúgott a létszám, pontosan 355 főt
igényelt. Előzetesen leadhatták tanulóink egy kartondobozba a megbecsült számot, és aki a fenti
létszámhoz legközelebb eső számot találta el, nyereménye egy csoki lett. Volt, aki leleményesen
többszörös vokssal szerette volna magát bebiztosítani, ami nem is mondott ellent a szabályoknak.
310-től 5918-ig terjedően lehetett számolni a becsléseket. A legügyesebb becslő, aki 350-et saccolt,
szintén egy csokit kapott.
9 órától kezdődtek ezt követően a csoport-programok. Előzetes beosztás szerint tanulóink részt
vehettek egy mini-planetáriumi bemutatón, ahol a repülés történetét, a bolygók mozgását
követhették nyomon, majd egy virtuális föld körüli utazásban, illetve hullámvasút élményében
gyönyörködhettek és részesülhettek.
Ezzel párhuzamosan, egy időben más- más csoportok egy iskolatörténeti filmet tekinthettek meg.
Összehasonlíthatták a korábbi iskolaépületet a mai modern épülettel, filmkockák villantak fel
évekkel ezelőtti nevezetes eseményekből, mint pld. a ballagások, 8. osztályosok bálja és még sok
más.
Közben alsós és felsős vetélkedők is zajlottak a gyerekek képességeinek figyelembevételével. 6-8
fős csoportokban mérkőzhettek meg, melyek vegyesen számlálták a létszámot: a 4-5. és 6-7-8.-os
tanulók tartoztak 1-1 csoportba az esélyegyenlőség megtartása céljából.
Az alsósok többek közt keresztrejtvény megoldásával foglalatoskodtak, melynek meghatározott
soraiból Jászai Mari neve kerekedett ki. Továbbá kreativitást igénylő szóláncokat kellett alkotniuk,
majd belőlük szólásokat és szólásmagyarázatot létrehozni. Szülinapi képek részleteit megfigyelni és
a rajzon rendet tenni. Továbbá célba dobás és totó kitöltése is szerepelt a feladatok között.
A felsősök 6 helyszínen, többnyire 1-1 tanteremben bizonyíthatták találékonyságukat. Az ő
számukra készült feladatok is színesek, változatosak, elgondolkodtatóak voltak. Egyik helyen
versírással kísérletezhettek iskolai témakörben. Más helyszínen puzzle-t kellett kirakniuk az új
iskolaépület fényképéből és Jászai Mari színészruhába öltözött alakjából. Máshol anagramma –
azaz egy új szó megtalálása sok-sok más, értelmes szó soraiban. Ugyanakkor nem feledkezhettünk
meg az iskola névadója, Jászai Mari életéről sem. Egy rövid, hiányos életrajzba sikerült is szinte
minden csoportnak minimális pontveszteséggel beilleszteni a kevert sorrendben megadott szavakat:
helységnevet, számot stb. Még az idegen nyelvekhez – angol hoz és némethez- kapcsolódóan is
tudtak feladatot megoldani: konkrétan a „ 10 éves a Jászai Mari Általános Iskola” angol és német
nyelvű mondatának betűiből hoztak létre további, újabb szavakat, de volt még szülinapi tortához
kapcsolódó, szókincsbővítő feladat is.
Nem utolsósorban találkoztak diákjaink egy olyan totóval, amely az iskolára, a diákságra és az
épületre vonatkozóan kért tőlük adatokat. Ilyenek, mint pld.: Hány tanuló jár jelenleg iskolánkba?
Hány lépcső vezet az emeletre? De olyan kérdés is felmerült: Hogy hívták azt a papot, akinek a régi
iskolaépület megépülését köszönhetjük?
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Összegezve az eredményeket, álljon itt végül az alsós és felsős csoportokban is a méltán
megérdemelt 1. helyet elnyerők névsora, kiknek jutalma szintén 1-1 csoki lett:
Alsósoknál: 73 ponttal : Kovács Gergő, Kovács Vanessza, Lukács Dominik, Marincsák Márk,
Haklits Hanga Hanna, Haraszt Anikó Sarolta
Felsősöknél: a 4-5. osztályos kategóriában: a 8. számú csapat 61 ponttal Szalai Veronika, Szép
Izabella, Tóth Borbála, Széles Melánia, Takács Bálint, Turóczi Zalán
A 6-7-8. osztályosoknál a 2. számú csapat: 74,5 ponttal : Bondár Dániel, Borbély Laura, Gábos
Lilla, Gálos Lukács, Elekes Szabolcs, Gábos Márk, Gálos Lukács, Huszka –Attila
A rajzpályázat nyertesei szintén ekkor kerültek kihirdetésre.
Alsós kategóriában
1. helyezett: Varga Dorka Rebeka
2. helyezett: Böőr Mátyás
3. helyezett: Vida Johanna
Felsős kategóriában
1. helyezett: Komenda Virág
2. helyezett: Bata Barnabás
3. helyezett: Szép Izabella
Különdíjas lett: Csáki Dorina
Fenti díjazottak a napi program zárásakor, egy 250 fős, mini tűzijátékkal díszített torta kóstolása
előtt vehették át nyereményeiket Halász Judit: Boldog születésnapot című vidám zeneszáma
kíséretében.
Dr. Árvainé Riklik Erzsébet

JÁSZAI MARI MESE- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY 2017
Az idei tanévben február 24-én rendeztük meg iskolánkban a már hagyománnyá vált mese- és
prózamondó versenyünket. Örömmel tapasztaltuk, hogy az idén is szép számmal jelentkeztek
gyerekek a megmérettetésre a környező iskolákból és óvodákból(63 fő).
A megnyitó a Jászai háznál történt, ahova vendégeink és versenyzőink is ellátogathattak. A verseny
az iskolában folytatódott. 5 korcsoportban zajlott az előre kiválasztott mesék elmondása. Mint
mindig, a zsüri legnehezebb feladata most is a döntéshozás volt a szebbnél szebb produkciók után.
Az idei évben is díszoklevéllel jutalmaztuk a legtöbb pontot elérő iskolát, melyben a dobogósokon
kívül a IV-VI. helyezettek eredményei is szerepet kaptak. Ezek alapján a legjobban teljesítő iskola
díját a Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola kapta! Gratulálunk a sikeres szerepléshez!
Mindenkinek köszönjük a megjelenést, a nyolcadik osztályos versenyzőknek sikeres felvételit és
továbbtanulást kívánunk! A többieket jövőre visszavárjuk!

JÁSZAI NAPOK 2017
2017. február 25-én, szombaton tartottuk a XIX. Jászai Napokat. Az immáron hagyományos
rendezvényen a konferálást Gálos Luca és Wolf Boglárka 8. b osztályos tanulók végezték.
Elsőként Michael Jackson: You are not alone című dal feldolgozását hallhatták iskolánk
furulyakamarásai és a Lébényi Általános Iskola, valamint a Mosonszentmiklósi Széchenyi István
Általános Iskola növendékeinek előadásában. Február 23-án, immáron 24. alkalommal került
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megrendezésre a Győri Furulyafesztivál, melyen többek között az előbb hallott zene is felcsendült.
Az ott szereplő gyermekek oklevelet vehettek át Márti nénitől. Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani felkészítőjüknek, Zimonyi Gábor tanár úrnak.
Műsorunk folytatásaként az ászári Kuckó Óvoda nagycsoportosai következtek. Felkészítő
óvónénik: Matics Sándorné és Somogyiné Vígh Alíz, címe a „Lakodalmas játék” volt. Osztatlan
sikert arattak.
Ismét furulya kamarásaink következtek. Ismeretlen szerző Régi magyar tánc című darabját Takács
Bálint, Helbert Ryan, és Pénzes András adták elő. Zongorán Zimonyi Gábor tanár úr kísérte a
művészeket.
Folytatásként a tegnap délután megrendezésre kerülő Jászai Mari mese- és prózamondó verseny
díjazott versenyzője következett. Sulyok Tamás 4. osztályos tanulónk 2. helyezést ért el a Három
kívánság című magyar népmesével, Pintér Zsuzsanna tanárnő felkészítésével.
Utána a színpadon láthattuk az első osztályosainkat, műsorukként a „Faragószék” nótával.
Felkészítő tanító néni Kovács Kinga volt.
Haklits Hadasa Szelényi István: Körhinta című darabját adta elő zongorán. Ezt követően a barokk
zeneszerző, Johann Pachelbel Kánon című darabját Lengyel Laura előadásában hallhatják. Az
1680-ban keletkezett mű azóta sem vesztett fényéből, számos komoly- és könnyűzenei változata
jelent meg.
A következő blokkban a tegnapi mese-és prózamondó verseny újabb helyezettjei következnek.
Először a 7-8. évfolyamosok kategóriájában 3. helyezést elért Fekete Vanessza Nógrádi Gábor:
Kanári című művéből adott elő egy részletet, majd a László Viktória, aki második helyezést ért el a
megmérettetésen, Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig című regényének egy részletét mondta el.
Felkészítő tanár mindkét esetben Deák Annamária tanárnő volt.
Külön öröm, hogy volt diáktársunk, Székely Erik, Angliából hazalátogatva részt vett a győri
Furulya Fesztiválon. Ma is színesítette előadásával rendezvényünket. Szaxofon duót játszott
Zimonyi Gáborral. Ray Henderson: Bye Bye Blackbird című jazz zenét adták elő.
Az 1970-es amerikai romantikus filmdráma, a Love story híres betétdalát Gálos Luca és Pénzes
Anna duó játszotta el zongorán. Következett az 1492. A paradicsom meghódítása című nagysikerű
film zenéje az ászári, lébényi és a mosonszentmiklósi furulyások előadásában.
A játékkészítő című zenés mesejáték a csodáról szól, s hogy merjünk bátrak lenni, ne adjuk fel az
álmainkat. A darab fináléja az Álmodd meg a csodát című dal, melyet az énekkar előadásában
hallhattunk. Szólót énekeltek: Gálos Luca, Bella Evelin, Kopjás Zsófia, Németh Anna és Garas
Fanni. Zongorán közreműködött Zimonyi Gábor, a kórust Mészárosné Fehér Gabriella vezényelte.
Nagy sikert aratott produkciójuk!
Végezetül, de nem utolsósorban következett Fésűs Éva: A kíváncsi királykisasszony című
mesejátéka. Szereposztás:
Királykisasszony :
Kopjás Zsófia
Pereces Palkó :
Helbert Ryan
Király :
Helbert Enrique
Udvarmester :
Deák Bence
Szolgálólányok :
Varga Ágnes és Pekár Kata Csenge
Tudósítók :
Komenda Virág és Kakula Eszter
Pékmester :
Rácz Martin
Felesége :
Csáki Dorina
Pékinasok :
Pénzes András, Rumi József, Wolf Gábor és Bata Barnabás
Kuruzsló :
Haklits Hadasa
Herceg :
Mészáros Ádám
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Orvos :
Budai Kíra
és még az 5. osztály további tanulói.
A jelenetet betanította Deák Annamária, a jelmezek összeállításában Greinerné Ábrahám Erzsébet
segített.
A 2017. évi „Jászai Napok” a közönség vastapsával ért véget. Várjuk a jövő évi folytatást!
Erdősi Gábor

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI
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
 ÁSZÁRI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET
 Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár
 A Jászai Mari Általános Iskoláért
 Ászári Ovi Alapítvány
 KERÉKTELEKI HORGÁSZEGYESÜLET
A civil szervezetek nevében is köszönöm:

18614938-1-11
19143853-1-11
18609154-1-11
18611227-1-11
18608517-1-11
19376565-1-11
Pekár Zsolt polgármester



MEGHÍVÓ
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk
2017. március 11-én 15 órára
az Ászári Közösségi Házba, ahol
Dr. OBRUSÁNSZKY BORBÁLA
történész, néprajzkutató
A Lovasíjász című film szakértője
tart előadást
A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET MÉRFŐLDKÖVEI
címmel.
Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület


ALAPÍTVÁNYI BÁL…
Ászár Község Közalapítványa szervezésében megrendezésre került - meghívóknak megfelelően –
„a falusi hagyományőrzés jegyében”, a Tájház udvarán disznóölés hangulatát idéző programunk,
melyhez még az időjárás is adta magát az alkalomhoz illően, a sok mínusz hőmérséklettel. Az
érdeklődőket forrótea, pálinka és finom forralt bor várta, s hamarosan a frissen sült pecsenye is. A
Nyugdíjas klub tagjai vicces versikékkel és dalokkal tette még hangulatosabbá a szinte dermesztően
hideg reggelt. Közben előkerült a szalma és a lényeg, Mazalin Zsuzsanna által készített malacka.
Fogták fülét, farkát, jaj mi lesz vele, hova viszik, hova húzzák, csak nem eledelnek kell estebédre?
Mire a szalma meggyulladt, a kismalac elszaladt, ezért nem belőle készült a lakoma!
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A vacsorához szépen, illően megterítve, asztalok közepén egy-egy malacka díszben. A disznótoros
vacsora elkészült mire a vendégek jöttek. Nagyon finom, ízletes volt az étel. Köszönet és dicséret
illeti Zséfár Sándort és Krisztinát, na és persze az „Aranyfürt” Vendéglő minden kedves, ügyes
alkalmazottját is.
Vacsora közben kellemes zene, majd utána a tánc, hiszen le kellett járni (rázni) ezt a jó vacsorát. Az
est fénypontja talán a tombola! Nagyon sok felajánlás érkezett, amit ezúton is szeretnénk
megköszönni a kedves Adományozóknak, hiszen ezzel a játékkal is emelhettük a rendezvény
sikerességét. A tombola után természetesen még sok zene, tánc, fergeteges hangulat jellemezte az
idei bált.
Köszönjük Mindenkinek, akiknek része volt benne – vendégként is -, hogy ez a rendezvény ismét
emlékezetessé vált.
Az Alapítványi bálon kisorsolt tombolatárgyakat az alábbi támogatók biztosították:
Kisbér Bádog Center Kft, Baumarkt Kft, Biovarázs Drogéria, Borostyán Táplálékallergia és
Reformélelmiszer üzlet, Éva Himző, Horgász és Vadászbolt, Gazdabolt Kerti Mag Zrt, Stil
szerszám szaküzlet, Maraton Sportbolt, Szuper Műszaki Bolt, Kincsem Hotel, Tihanyi Mónika
mesterfodrász, K&H Bank Kisbéri fiókja, Mini ABC Ászár, Rövid- és Méteráru üzlet Klupácsné,
Szivárvány Képműves Kuckó, Ékszerbolt, Máltai Szeretetszolgálat Kisbér. Valamennyit nem is
tudom felsorolni. És természetesen a sok-sok Magánszemély is, aki ajándékával hozzájárult az
esemény színvonalának emeléséhez. Köszönjük mindenkinek!
Martonné Szekfű Judit

FARSANG 2017
Nyugdíjas klubunk március első szombatján tartotta farsangi rendezvényét. Az idei előadásunkat is
nagy érdeklődés kísérte. Ismételten megtelt a Közösségi ház kultúrterme. Sokan elfogadták
meghívásunkat, megtisztelve klubunkat jelenlétükkel. A vendégek körében a Kisbéri,
Vérteskethelyi és a Súri Nyugdíjas klubok képviselőit is köszönthettük, valamint a Kerékteleki
Dalkört, akik a Show műsorunknak borsa-javát adták, hisz nélkülük nem lett volna akkora sikerünk,
mint ahogy sikerült is! Ezért úgy döntöttünk, hogy „megtartjuk”, kérdés már csak az, hogy a Dalkör
„megtart-e” bennünket?!
A közel másfélórás műsoridőt farsangi versek, humoros párbeszédek, viccek (hangos és néma)
jelenetek tették változatossá, melyek Seresné Anci, Mazalin Zsuzsa összeállításának, válogatásának
és Némethné Rózsika ötle alapján valósulhatott meg. A jelenetekhez a zenei „aláfestést” a Dalkör
adta.
Mint minden esetben, az Együttes által nyújtott zenés műsor is színesítette programunkat, még így
is, hogy nem teljes létszámban tudtak részt venni, – betegség miatt - akiknek ezúton is kívánjuk a
mielőbbi javulást, gyógyulást!
Az előadás sikerében, hangulatában mindenkinek része volt. Élmény volt játszanunk, szórakoztatni
a lelkes közönséget!
Martonné Szekfű Judit

NYUGDÍJAS KLUBUNK TAGJA AZ ORSZÁGOS REJTVÉNYFEJTŐ VERSENYEN
A Füles szerkesztősége és a REJTvényfejtők Országos Egyesülete idén is meghirdette a
rejtvényfejtők versenyét, melyet 2017. febr. 5-én rendeztek meg. A versenyt 15 kategóriában
hirdették meg: kezdők, haladók, mesterjelöltek és mesterek részére. A helyszín Hotel Hungaria City
Center Bp. VII. ker. Rákóczi út 90 volt. A versenyre 930 –tól lehetett nevezni, és 10 órakor
kezdődött. 3 óra alatt, több kategóriában lehetett rejtvényt fejteni, és du. 15 órakor volt az
eredményhirdetés. Erre a versenyre neveztem be, férjem bíztatására. Kb. 230-an fejtettünk a
rejtvényeket egy nagy teremben. Közben egy nagy füles figura sétált fel-alá.
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Örülök, hogy részt vehettem ezen a rendezvényen, új tapasztalatokat és ismerősöket szereztem. Az
eredményem: Skandináv kategóriában. 1 hibapont. 28. hely (98-ból)
Lexikon nélkül kategóriában. 0 hibapont 24. hely (65-ből)
Tóth Endréné
Itt, az újság hasábjain is gratulálunk kedves Mariannak, és további sikereket kívánunk!



MEGHÍVÓ
Tisztelettel hívunk minden emlékezőt
2017. március 19-én (vasárnap) 11 órára
a II. világháborúban Ászáron elesett és eltemetett magyar katona
felújított sírjának avatására
a református temetőbe.
Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület.


MEGHÍVÓ A TAVASZI EVANGELIZÁCIÓ MÁSODIK RÉSZÉRE
TÖLTSÜNK EGYÜTT 4 NAPOT - KÖZÖSSÉGBEN ISTENNEL ÉS EGYMÁSSAL!
A TAVASZI EVANGELIZÁCIÓ MÁSODIK AJÁNDÉK-SOROZATA
MÁRCIUS 26-ÁN VASÁRNAP KEZDŐDŐEN - HÉTFŐN - KEDDEN - SZERDÁN
/MÁRCIUS 29-IG/, DU. 6 ÓRAKOR
AZ ÁSZÁRI REFORM. GYÜLEKEZETI HÁZBAN LESZ MEGTARTVA
IGÉT HIRDET: NT. VÉGH TAMÁS NY. REFORM.LELKÉSZ
"Jöjj és lásd meg!" /János 1,46/







VALAKI - álarcaid nélkül ismer téged és MÉGIS szeret …
VALAKI - már járt előtted a szakadékban és MOST kezét nyújtja feléd ...
VALAKI - régen úton van ÉRTED és rád találva MA név szerint megszólít és hív ...
VALAKI - kérésed nélkül - kifizette minden /bűn- / adósságodat és szabaddá tett téged ...
VALAKI - megbocsátotta összes bűnödet és ragaszkodik hozzád …
VALAKI - mind eddig VÁR rád, hogy találkozhasson veled ...
"Ó forrongó, gazdag árja Megváltónk szerelminek!
E rohanó, boldog árba' elmerülök és hiszek!
Jézusom, Isten Báránya, áldozatod rám is áll,
Eltakar kegyelmed árnya s rám a szentek szentje vár!
Ó, hogy minden bűnös lelket, kit megváltál véreden,
Győzhetetlen, nagy szerelmed vissza, Atyjához vigyen!
Jézusom, Isten Báránya, áldozatod rám is áll,
Eltakar kegyelmed árnya s rám a szentek szentje vár!"
Szeretettel és imádságos szívvel: Vajsné F. Ibolya
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