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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 1 8 .  M Á R C I U S - Á P R I L I S  
 

Dr. Kárpáti László 

Á s z á r  K ö z s é g  D í s z p o l g á r a  

Az alábbi életrajzot Pekár Zsolt Ászár polgármestere és Baksa Zoltánné a Kisbéri Táncsics Mihály 

Gimnázium igazgatója állította össze. A forrás elsősorban Dr. Kárpáti László Erdőmérnök Úr és 

Pekár Zsolt polgármester levelezéséből származik. 

Dr. Kárpáti László munkásságát bemutató életrajz 2018. április 21-én ünnepélyes keretek között 

hangzott el az ászári Közösségi Házban. A szöveget 

Baksa Zoltánné a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium 

igazgatónője és Farkasné Kégl Hedvig a gimnázium 

biológia-kémia szakos tanára olvasta fel. 

Kárpáti László a Nyugat-Magyarországi Egyetem 

címzetes egyetemi tanára, a Fertő-Hanság Nemzeti 

Park Igazgatóság alapító, jelenleg már ny. 

igazgatója 1948. október 07-én született 

Budapesten. 

Szülei Ászár szeretett és köztiszteletben álló 

pedagógusai voltak. Édesapja a Kalocsai Érseki 

Tanítóképzőben szerezte meg kántortanítói oklevelét, 

majd később Debrecenben kémia-biológia szakos 

tanári végzettséget. 1953–tól másfél évtizedig az 

Ászári Általános Iskola igazgatója volt, így került a 

család Ászárra.  

Az édesanya a mindenki által szeretett Margit néni 

(Bíró Margit) Pápán végezte el a tanítóképzőt és 42 

éven át tanította a gyermekeket írni, olvasni, számolni. (Soha nem buktatott meg senkit. Nyaralás – 

üdülés ismeretlen volt számára. Az elmaradt nebulókkal egész nyáron át foglalkozott, hogy őszre 

utolérjék a többieket.) 

Kárpáti László 1955-63 között járt az Ászári Általános Iskolába. A Kárpáti család a régi katolikus 

iskola épületében kialakított tanári lakásban lakott, így Laci és testvére Zoli élete összefonódott az 

iskolával és a mellette álló katolikus templommal.  

1963-67 között a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium tanulója volt, s az érettségi után 1967-ben 

felvételt nyert az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karára ahová 1968-ban iratkozott be. 

Itt 1973-ban okleveles erdőmérnöki diplomát szerzett. Diploma munkájának témája  A Sopron 

környéki (Szárhalmi és Dudlesz erdő) kocsánytalan tölgyesek madárvilágának vizsgálata volt. 
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1978-ban erdészeti növényvédelmi szakmérnök végzettséget szerzett Sopronban, ahol tanulmányait 

az „Adatok az erdei fülesbagoly táplálkozásbiológiájához.” című szakdolgozattal zárta le. 

1982-ben summa cum laude minősítéssel egyetemi doktori címet kapott a József Attila 

Tudományegyetemen. Doktori disszertációját „A Fertő-táj és a madárvilág kapcsolata 1972-80 

között” címmel írta meg.  Ezt követte 1997-ben a Soproni Egyetemen a PhD tudományos fokozat. 

Az ismeretszerzés iránti vágyát bizonyítja, hogy 2000-ben közigazgatási szakvizsgát tett, majd 

2003-ban az eddigi diplomákat a Soproni Egyetemen halászati szakmérnök végzettséggel 

gyarapította. A halászati szakmérnöki szakdolgozatának témája a „Vizes élőhelyrekonstrukció a 

Hanságban” címet viselte.   

Egy évvel később, 2004-ben a Nyugat Magyarországi Egyetem címzetes egyetemi tanára lett. 

Kárpáti László génjeiben hordozta a tanítás-nevelés képességét, amelyet 1975-1991 között az 

Erdészeti és Faipari Egyetem Erdővédelemtani Tanszékén kamatoztatott oktatóként. Erdőmérnök 

hallgatói között elsősorban neki köszönhetően nyert tért a vegyszermentes gyakorlatú, ún. biológiai 

- erdővédelmi szemlélet a ’70-es évek végén, valamint a ’80-as években. Közel félszáz egyetemista 

diplomatervező munkáját irányította, tudományos diákköri hallgatói majd minden évben az elsők 

között voltak a TDK Konferenciákon. 

Több hazai és külföldi egyetemen oktatott 

vendégelőadóként, a szakdolgozókat, 

diplomaterv készítőket konzulensként 

segítette.  

Közös természet– és környezetvédelmi 

akciókat szervezett osztrák és német 

kollégáival az 1980-as években itthon és 

külföldön. Részt vett az Észak-német 

Természetvédelmi Szövetség északi 

tengeri akcióiban, az egykori belnémet 

határsáv ökológiai felmérésében és több 

más európai projektben is. 

1990-ben kinevezték a Nyugat-dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság vezetőjének, 1991-ben a 

Fertő –tavi, majd 1994-ben a Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatójának. 2002-ben Orbán Viktor 

miniszterelnök kormányzati főtisztviselővé nevezte ki. 

1990-ben egy magyar – osztrák szakértői bizottság tagjaként, elkészítette a „Fertői Nemzeti Park 

tervezete” c. tanulmánykötetet, amely a létesítmény kialakításának alapja volt. Ennek 

megvalósításával építette fel a Fertő-tavi, majd a Fertő-Hanság Nemzeti Park intézményét az 

 Európai Közösségek Tanácsa támogatásával. Hasonló projektet vezetett az Őrségben is, amelynek 

segítségével létrehozták a leendő Őrségi Nemzeti Park infrastruktúráját majd 2002-ben magát a 

nemzeti parkot.  

Munkásságának eredményeképpen a Fertő-Hanság Nemzeti Park és osztrák partnere a Nationalpark 

Neusiedlersee Seewinkel  az egyik  legelismertebb, közös, határon átnyúló, védett terület lett  

Európában. 
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Kárpáti László kiemelkedő érdeme, hogy a Fertő-táj világörökségi rangot kapott 2002-ben. 

Természetvédelmi szakigazgatási munkája során hathatósan közreműködött a rendszerváltás utáni 

erdőgazdálkodási problémák leküzdésében. Az erdőgazdálkodás gyakorlati munkáját segítette 

1994-2002 között a Pilisi Parkerdőgazdaság Rt. Felügyelő Bizottságának tagjaként, illetve 5 évig 

elnökeként. 

A természetvédelmi hatósági munkát, az őrszolgálatot, a védett értékekkel való fenntartó 

gazdálkodást, a természetvédelmi úgynevezett ökoturizmus fejlesztését, a természetvédelmi oktatás 

– nevelést, látogatóközpontok, erdei iskolák létesítését, s a védett területek tudományos kutatását 

irányította 20 éven át Győr-Moson Sopron és 14 évig Vas megyében. Egy meglévő és egy leendő 

nemzeti park (Fertő-Hanság és Őrség), 6 tájvédelmi körzet természetvédelmi kezelését jelentette ez 

a feladat mintegy százezer hektáron.  

Az Igazgatóság saját területe 1991-ben 644,4 ha volt A Szövetkezeti törvény 1992. évi hatályba 

lépésétől viszont elindult a védett szövetkezeti területek – később más állami területek - állami 

tulajdonba és  természetvédelmi vagyonkezelésbe kerülésének folyamata, amelynek során mintegy 

17 000 ha védett területet vett az Igazgatóság vagyonkezelésébe. Kárpáti László munkájának 

eredményeképpen maga a Nemzeti Park 23 894 ha nagyságúra növekedett, de kisebb-nagyobb 

területrészekkel növekedtek más, Győr-Moson-Sopron megyében lévő védett területek is. 

Felépítette  Sarródon a Kócsagvárat, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság népi építészeti 

elemeket őrző székházát és a tájvédelmi körzetek központjait,  kutatóházakat teljes felszereltséggel, 

istállókat, szineket a jószágtartáshoz. Azután kezdődött az élőhelyek: szikes tavak, hansági lápok, 

kaszálórétek, legelők és nem utolsósorban erdők rekonstruálása. 

Nemzetközi jelentőségűek a Fertő-tavi 

Bioszféra Rezervátum, amely 12 627 

hektár, és a Fertő-Neusiedlersee Kultúrtáj 

Világörökség magyarországi része, amely 

23 052 hektár. 

Mára az egykor legeltetett, kaszált füves 

élőhelyek a felszántás, a cserjésedés és a 

tájidegen növények tömeges térfoglalása 

miatt veszélybe kerültek. A Nemzeti Park 

Igazgatóságának feladata lett a táj és az 

eredeti élőhelyek megőrzése, élőhely-rekonstrukciók segítségével az egykori állapot visszaállítása. 

Mivel a gyeprekonstrukciók legfontosabb „eszköze” a legelő állat, támogatta az állatok telepítését, s  

manapság mintegy 1200 magyar szürke szarvasmarha, 240 bivaly es 800 rackajuh járja a Fertő 

menti és a hanyi legelőket, s legelésével szorítja vissza a helyi, értékes növénytársulásokat 

veszélyeztető ún. özönnövényeket.  

Kárpáti László a gyakorlati munka mellett tagja lett a Magyar Tudományos Akadémia 

Köztestületének. Korábban a Konzervációbiológiai Bizottságban és a Gyepgazdálkodási 

Bizottságban is tevékenykedett, utóbbiban a  Természetvédelmi Albizottságot vezette . Ma is részt 

vesz a Vadgazdálkodási Albizottság munkájában . 
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1990-1994 között önkormányzati képviselőként vezette Sopron Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottságát, emellett tagja volt a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Közgyűlés hasonló bizottságának is. 4 éven keresztül volt elnöke a  Nyugat-West Pannónia 

Eurégió Környezetvédelem-Természetvédelem-Vízek Munkacsoportjának, ami a  Győr-Moson-

Sopron, Vas és Zala megyék valamint az ausztriai Burgenland Szövetségi Tartomány 

szakembereinek fóruma.  

Teherbírását, sokrétűségét, terhelhetőségét bizonyítja, hogy az eddigiekben ismertetett munkák, 

társadalmi megbízatások, szakmai testületekben való tevékenykedések és a család mellett számos 

tudományos munka, publikáció, előadás, konferencia is fémjelzi munkásságát itthon és a határon túl 

egyaránt. 

„A Barcsi ősborókás gerinces faunájáról”1975-ben, majd madárvilágáról 1978-ban publikált.  A 

Fertő-táj madárvilágának ökológiai vizsgálatáról 1982-ben, a Fertő-tó környékéről, mint kultúrtájról 

1998-ban jelentetett meg szakcikket. 1998-ban az Őrségi Tájvédelmi Körzet 20 éves évfordulóján 

köszöntés és visszatekintés jelent meg tőle „Quo vadis őrségi természetvédelem” címmel. 

Kiemelkedő munkásságát fémjelzi a közös magyar osztrák nemzeti park tervezete, és  a Fertő-táj 

világörökségi listára vételéhez a társszerzőkkel összeállított pályázati dokumentáció és tanulmány 

is. 

Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el. A környezetvédelmi- és vízügyi minisztertől az 

„Emberi környezetért” végzett munkáért 1984-ben és 1989-ben kitüntető jelvényt, 1991-ben 

miniszteri dicséretet, 2000-ben Pro Silva Hungariae díjat, 2001-ben Miniszteri Elismerő Oklevelet, 

2003-ban Pro Natura díjat és 2007-ben Vásárhelyi Pál díjat kapott.  A Győr-Moson-Sopron Megyei 

Közgyűlés 1993-ban „Gróf Széchényi Ferenc”díjjal tüntette ki. Szakmai elismerései sorát gyarapítja 

a Magyar Madártani Egyesülettől átvett „Chernel István” emlékérem és az Országos Erdészeti 

egyesület által odaítélt „Bedő Albert” díj is. 

Az állami kitüntetések között magáénak tudhatja Ausztria szövetségi elnökétől 1994-ben átvett „Az 

Osztrák Köztársaságért Arany Érdemérmet”. Itthon 2004-ben a Magyar Köztársaság Elnöke adta át 

A Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje – kitüntetést Kárpáti Lászlónak, s 2010-ben a 

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége méltatta munkásságát az Apor Vilmos Bronz Érdeméremmel. 

Kárpáti László bár nyugalmazott igazgató, ma is aktív. Szeretett feleségével, Anikóval – akit 1975-

ben vett el, 30 éven át laktak Brennbergbányán a Soproni-hegységben majd 2008-ban egy tanyát 

építettek a Fertő mellett Sarród külterületén. Azóta itt élnek nyugdíjasként, szerény gazdaságukkal,  

várva gyermekeiket, Borbálát, Dorottyát és Bélát, a 13 unokát, barátaikat, köztük az ászáriakat is… 

Pekár Zsolt polgármester 

POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI 

A n ya kö n yv i  h í r e k  

Sok szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóit: 

Barta Marianna és Tárnok Tibor kislánya: Gréta 

Kovács Anikó és Nedoba Zoltán kisfia: Noel 
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Tóth Bettina és Répási Gergely kislánya: Elizabet 

Elekes Viktória és Forgács Zoltán kisfiai: Gábor és Zalán 

Kaszás Evelin és Kun Imre kisfia: Imre 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 

Márkos Zoltán Antal (75) 

Kálmán Béla (68) 

Pekár Zsolt polgármester 

HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

PÉCS ÉS MECSEK BEJÁRÁSA 

Április 19-én, egy nyáriasan meleg tavaszi napon iskolánk 7. osztályos tanulói és kísérőik a 

szokásosnál izgatottabban és korábban ébredtek. Kétnapos osztálykirándulásra indultak reggel 5 óra 

45 perces indulással. 

Első állomás Pécs volt. A Dóm téren volt a csoport találkozója a Pannon-Servus Utazási Iroda 

animátorával kezdetét vette a nap fő programja. Először a diákok egy „Múltfürkész” interaktív órán 

vettek részt, ahol különböző kérdéseken keresztül csoportos felderítő túrán ismerkedtek meg a 

székesegyházzal, egymással versenyezve. A feladatot a kísérő pedagógusok is teljesítették. Ezt 

követően Cool-Túrával folytatódott a program, melynek keretein belül szintén csapatokban 

interaktívan fedezték fel a diákok a belváros nevezetességeit.  

A nap egy fél óra pihenővel folytatódott, majd következett egy újabb „Múltfürkész” interaktív óra a 

Cella Septichora Látogatóközpontban. Továbbra is csapatokban, immár nagy rutinnal és 

gyorsasággal oldották meg a tanulók 

a feladatokat, és ismerkedtek meg a 

látogató központ nevezetességeivel. 

E három program egészen délután 

három óráig eltartott, ahonnan aztán 

egy sportcsarnokban folytatódott a 

délutáni program buborékfoci 

formájában. Itt is egy animátor várta 

az osztályt, aki nagyon leleményes 

feladatokat talált ki a csapatoknak, 

így még élvezetesebbé tette ezt a 

játékot. A tanulók nagyon élvezték 

ezt az állomást. Sokan csak most 

próbálták ki először a foci ilyen 

formáját. A közel másfél óra után a 

közeli parkban egy szoft-csúzlis párbaj következett. Itt is többféle feladattal tette érdekessé az 

animátor ezt az állomást. 

A program végére a gyerekek kissé elfáradva busszal a szállás felé vették az irányt, mely Orfűn a 

Tekeresi Lovaspanzióban volt. Itt háromszori étkezés volt biztosítva. A szállás nagyon tetszett a 

tanulóknak, a vendéglátók barátságosak és segítőkészek voltak. Vacsora után, sötétedéskor egy 

éjszakai túrán vett részt a csoport a tulajdonos vezetésével. Minden tanuló nagyon élvezte a 
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sötétben való tájékozódást az erdőben. Nagyon segítőkészek voltak egymással. A körülbelül 

másfélórás túra után mindenki visszavonult a szobájába. 

Másnap reggeli után Abaligetre a Cseppkőbarlangba és Denevérmúzeumba indult a csapat. Mindkét 

program nagyon sok érdekességet mutatott be. A barlang lenyűgözte a diákokat, és az 

idegenvezetés is a korosztálynak megfelelő, élvezetes hangulatban zajlott.  

A program után elindultak a Denevér - tanösvény elején, majd kis idő múlva az eredeti 

zengővárkonyi programtól eltérően (ami technikai okok miatt maradt ki) Balatonfűzfő felé vették az 

irányt. A kalandparkban kezdetét vette a bob –pályákon való száguldás. A kimerítő, de élmény dús 

két órás program után hazaindult a csoport. A kora esti órákban tele élményekkel, kicsit fáradtan 

megérkeztek Ászárra.  

Elmondhatjuk, hogy az osztály tartalmas két napot töltött Pécsen és környékén, tele színes 

programokkal. 

Garas Mariann osztályfőnök 

„KOSÁRKUPA 2018.” AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

Az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában a felső tagozatos osztályokban az új iskola megnyitása 

óta (tornacsarnok adta lehetőségek) rendezünk házibajnokságot a kosárlabdát kedvelő gyerekek 

számára. A sportág hagyományos változatát játszva a II. félévben, több héten keresztül, a 

kosárlabda-szakkör, valamint a sportkör keretein belül történnek a mérkőzések.  

A mostani mérkőzéseket nem a hagyományos, hanem a kosárlabda játék úgynevezett B33-as 

változatának szabályai szerint játszottuk le. Az 5-6., illetve a 7-8. osztályos fiú és lány csapatok a 

B33 játékkal 1-1 nap alatt eldönthetik: melyik a legjobb Jászais csapat. Örömömre szolgált, hogy 

mindkét korosztályból 9-9 csapat 

nevezett, szám szerint 6-6 fiú-, 

valamint 3-3- leányegyüttes. 

A vezetéssel egyeztettünk a díjazásról: 

az eddigi „csak” oklevél helyett arany, 

ezüst és bronzérem a dobogós csapatok 

számára, valamint „vándorkupa”, 

melyet egy évig birtokolhat egy csapat. 

Ezeket egy kisbéri vállalkozóval 

készíttettem el, megtervezve az érmek 

betétjét, valamint az érmekre, kupákra 

felírandó szöveget 

Elérkezett a kupa várva várt napja. 

Először a 7-8. osztályos, majd az 5-6. osztályos korcsoport tanulóinak csapatai csaptak össze a 

kosárlabda palánk alatt. A mérkőzések jó hangulatban teltek el, és mint minden sportversenyen 

(még a legkiemelkedőbb felnőttek esetében is, hiszen hányszor láttuk már televízión, médiákon 

keresztül) nálunk is néha kicseppent néhány könnycsepp a szemből egy vesztes mérkőzés után, 

ellenpéldaként vállukon vitték a győztes kosár dobóját a gyerekek. A nem versenyző osztálytársak, 

iskolatársak mindkét nap harsányan buzdították a versenyző gyerekeket. A késő délutáni órákban 

örömünkre pár szülő is megjelent. A mérkőzések alatt fennakadás nem történt, minden gördülékeny 

volt. A végeredményeket folyamatosan lehetett követni a mágnestáblára kirakott kereszttáblás 

dokumentumon. Talán a legfontosabb: komolyabb sérülés nem történt az esemény során. Voltak 
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nagy különbségű eredmények, de szoros mérkőzek híján sem 

voltunk. Több esetben a hosszabbítás döntött, nem egy alsóbb 

osztályosokból álló csapatnak sikerült nyerni egy felsőbb 

osztályosokból álló csapat ellen.  

A zárópont az ünnepélyes díjátadás volt. A nyertes csapatok 

tagjai láthatóan elérzékenyültek az érmek, valamint a vándor 

kupa átadásakor. Reméljük, hogy a következő évben a 8. 

osztályosokon kívül (akik már új iskolájukban kergetik a 

kosárlabdát, de szurkolni, valamint a vándorkupát átadni 

elvárjuk őket. Megjegyzés: a 7-8. osztály kategóriában a fiú és a 

leány győztes csapat 8. osztályosokból állt) az idén szerepelt 

alsóbb osztályosok ismét részt vesznek a kupán, kiegészülve a 

most még csak 4. osztályosokkal. 

Erdősi Gáborné testnevelő 

SZÍNPADI SHOWTÁNCOS LÁNYAINK SIKERE 

Ászárom a Jászai Mari Általános Iskolában március elején indult Fashion Dance program( színpadi 

showtánc, videoclip dance, hiphop elemek) Pár hónap alatt a 

gyermekek nagyot fejlődtek. Olyannyira, hogy május 5-én 

Budapesten az Országos Magyar Bajnokságon minősítő 

kategóriában sikeresen vettek részt. A mini csoportban a 

„Ragyogó csillagok” csapata: Dorogi Lorina, Seres Viktória, 

Kocsis Noémi, Kokics Kiara, Szabó Lilla, Zámbó Petra arany 

minősítést kapott. A Start C kategóriában a „Szívdobbanás” 

csapata Fekete Vanessza, Kovács Dorina, Gyovai Ágnes 

ezüst minősítéssel tért haza. Nagyon büszkék vagyunk a 

lányokra és a felkészítő edzőkre Kelemen Bettinára és Szalai 

Évára. Gratulálunk a csapatoknak! 

A Vitalitás Tánc és Sport egyesület edzői szeretettel várják a zenét kedvelő, táncolni szerető 

lányokat és fiukat, egy vidám csapathoz. Minden szerdán a Jászai Mari Általános Iskola 

tornatermében 16.00-18.00 között tartjuk az edzéseket, jelentkezés folyamatosan. 

A felkészítők 

ÁSZÁRI HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 

POZSONYI CSATA 

Egyesületünk meghívására március 5-én, Dr. Veszprémy László alezredes, hadtörténész, a 

Hadtörténeti Intézet igazgatója tartott előadást. Előadásának témája, a 907-ben lezajlott pozsonyi 

csata volt. Az a csata, amelyet a történelemírás méltatlanul elfeledett. Pedig méreténél és 

jelentőségénél fogva történelmünk legnagyobb győzelme volt. Jelentősége felmérhetetlen, mert a 

Kárpát-medencében végleg megtelepülő őseink a mai napig kiható tettet vittek véghez 907-ben 

Pozsony alatt. Legyőzték Gyermek Lajos király hatalmas seregét. Ezzel a győzelemmel az egész 

Kárpát-medencét birtokba vették őseink! A Bajor sereg kb. 100 000 fő volt,a magyarok 40 000-en 

lehettek. A csatáról kevés írás maradt fönt, egy Sváb évkönyben ez a mondat szerepel: „A bajorok 

teljes seregét megsemmisítették a magyarok!” A történészek feltételezése szerint ebben a csatában 
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halt meg Árpád vezér,és három fia, Tarhos, Üllő és Jutas. Igaz ezt  bizonyíték nem támasztja alá. 

Egy kis érdekesség a végére, a pozsonyi csatát, annak lefolyását, az amerikai katonai akadémián a 

West Pointon tanítják, a hallgatók vizsgáznak belőle. Nálunk meg a történelem könyvek csak pár 

sorban említik! 

Köszönjük a Jászai Mari Általános Iskola segítségét, Alezredes úrnak, hogy elfogadta 

meghívásunkat, és a hallgatóságnak, akik részt vettek az előadáson! 

Kálmán János elnök 

NYUGDÍJAS KLUB RÖVID HÍREI 

DALOS TALÁLKOZÓ 

Nyugdíjas klubunk meghívást kapott a tanyi Csemadoktól, immár 12-ik alkalommal megrendezett 

dalos találkozóra 2018 április 28.-án. A testvértelepülésen nagyon sok ismerős fogadott bennünket 

nagy szeretettel. 

A dalos találkozó hangulata mindenkit magával ragadott. A környező településekről érkező fellépők 

sok régi dallal ismertettek meg bennünket . A hagyományőrző néptánc csoport fergeteges táncai a 

régi fonók hangulatát idézte meg. 

Minden résztvevő közös énekével zárult a műsor, melyet a helyi kórusvezető indított. Ezt követően  

finom disznótorossal vendégelték meg a résztvevőket. Egy-egy nóta felcsendülése az asztaloktól 

mindenkit közös éneklésre buzdított. 

Ismét nagyon szép emlékekkel tértünk haza, bízunk abban, hogy rövidesen mi láthatjuk vendégül 

tanyi barátainkat. 

Seres Károlyné klubvezető 

BALATONFÜREDEN JÁRTUNK 

Nyugdíjas Amatőr Művészeti Csoportok és Szólisták VIII. Országos Fesztiválját tartották 

Balatonfüreden 2018. 04.16-18-ig. 

Ez a 3 napos rendezvény nem a versenyről szólt, tehát nem versenyzőkként léptek színpadra, hanem 

előadó(k) volt minden felépő(k). 

A Fesztiválon Németh Ferencné Rózsika - Wass Albert  -  „Fehér holló” című szép és nehéz 

versével aratott sikert, oklevéllel jutalmazták. 

Köszönjük Rózsika! 

Martonné Szekfű Judit 

NÁLUNK JÁRT… 

Április 16-án nálunk járt Amerikából Fran Harrison Into, aki a gyökereit kereste. Nagyanyja Orbán 

Mária ászári születésű - még gyerekek voltak - amikor kimentek Amerikába. Sokat mesélt az 

unokáknak Ászárról, de magyarul nem tanította meg őket. 

Már többször készült Magyarországra az unoka, de mindig félt a nyelvi nehézségektől. Most egy 

Európai turné során jött Budapestre, és tolmács kíséretével lejött hozzánk, hogy megnézze 
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kisfalunkat. Elment a templomba, temetőbe, ahol üknagymamája sírja van, megnézte a tájházat, a 

Mini-skanzent, és a Jászai házat. 

Polgármester úr is fogadta, ahol a régi fényképeket meg is mutatta. 

Mind az Orbán, mind a Horváth ágról sikerült ma még élő rokonokat találni. 

Nagyon sok – szép élménnyel tért haza, mint mondta „hosszú idő kell ahhoz, hogy ezt feldolgozza”. 

Mi pedig örülünk, hogy ilyen régi és messze lévő emlékek idehozták kisfalunkba. 

Mazalin Zsuzsanna 
Köszönet Mazalin Zsuzsának és Jámbor Balázsnak, akik az ászári oldalon egy facebook bejegyzésre 

reagálva felvették a kapcsolatot a fent említett hölggyel és kalauzolták őt a „hazalátogatásakor”. 

Szerk. 

HÍREK A KUCKÓ OVIBÓL 

A tavasz folyamán több dolog is történt kis óvodánkban.  

Elsősorban, büszkén említem meg óvodánk létszámát, ami április elején elérte a kerek 70 főt. Egy 

ilyen kis faluban, mint a miénk, nagyon büszkék lehetünk a gyermekek, ilyen szép számára.  

Másodsorban pedig a Szülői Munkaközösség jóvoltából, az egyik gyermekmosdó csapjait (7db) 

sikerült kicserélni, mivel az előzőek már nagyon rossz állapotban voltak.  

Április közepén megtörtént a leendő óvodások beíratása, ami nagy örömmel töltött el bennünket. 

Az apróságok és szüleik, a két nap alatt, ami a rendelkezésükre állt, szépen, sorban megérkeztek 

hozzánk. Miután a papírformát elintéztük, egy kicsit összeismerkedtünk velük, megbeszéltük kinek, 

mi legyen a jele, és azt is hogyan fog zajlani az „új élet”, az oviban. Úgy érzem, a szülők jobban 

meg vannak ijedve, mint a gyerekek, de mindenkit megnyugtattam, hogy hamar bele fognak szokni 

az új helyzetbe. Nagyon szép számmal érkeztek hozzánk leendő óvodásaink, így remélhetőleg 

létszám gondjaink sem lesznek. 

Április folyamán nagyon készült minden csoport az Anyák napi ünnepségre, melyet május 3-án 

tartottunk. Az óvó nénik, minden csoportban, megható és szép műsort állítottak össze. Az 

„előadások” ideje alatt, bizony nem kevés papír zsebkendő került elő a zsebekből, táskákból, mind 

az Édesanyák, mind pedig a gyermekek részéről. 

Méltón ünnepeltük meg szépen sorban, a Víz, a Föld és a Madarak és Fák Világnapját. Délelőtti 

vetélkedőkkel, rajzokkal, festéssel emlékeztünk meg ezen eseményekről. 

Május folyamán még nagyon sok munka vár ránk, pihenésképpen, miközben készülünk már az 

évzárókra, ballagásra, ellátogatunk május 15-én délelőtt, külön busszal Kisbérre, Gryllus Vilmos 

koncertjére, gyermeknapot is tartunk, május 18-án délután. Sportvetélkedőt, kézműves foglalkozást 

tartunk, két ugráló vár, arcfestés valamint csillámtetoválás lehetősége áll a gyerekek rendelkezésére. 

Ezen a napon délelőtt az Ákom-bákom Bábszínház látogat meg és szórakoztat bennünket 

színvonalas előadásával. 

A nagy csoportosok és a középsősök készülnek kirándulni, bár erre, csak az „elvégzett munka” után 

fog, sor kerülni. Ezekről a dolgokról, a következő hírekben fogunk beszámolni. 

Addig is az óvoda gyermekei és dolgozói nevében kívánok minden kedves ászárinak jó időtöltést és 

persze pihenést, ezekben a meleg napokban.  Novák Viola 
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RETRÓKIRÁNDULÁS HORTOBÁGY 

„a HORTOBÁGY egy olyan nagy puszta, amelyik az ég egyik aljából a másik aljáig ér” (Krúdy 

Gyula) 

Immár 14. alkalommal került megszervezésre a Retrókirándulás, azzal az IKARUS 55-ös 

farmotoros, bizonyos Öreghölggyel, akivel és amivel az igazán IGAZI, a kirándulásunk sikere!  

Meglehetősen nyáriasra fordult az időjárás mindkét felejthetetlen napunkon. Az első nap – szombati 

- programunk - a hagyományos Szent-György-napi kihajtási ünnep megtekintése volt, melyen a 

látványos pusztai ünnepet minden évben a  megszokott fogatok, a korabeli viseletbe öltözött 

pásztorok mellett néptánc előadás, történeti műsorok és vendégfogadás kísért. Itt zajlanak évenként 

a híres „Hídivásár”-ok is. 

HORTOBÁGY AZ ISTENEK ASZTALA 

A Hortobágyi puszta és hozzátársított pásztor-, és betyárromantika az ország egyik legnagyobb 

idegenforgalmi vonzereje. Területe: 1700 km2 

Hortobágy egykor rendkívül buja növényzettel, erdőkkel, nádrengeteggel benőtt terület volt. A 

Tisza szabályozása után azonban kiszáradt! 

A puszta tehát legalább annyira emberkéz műve, mint a természeté. Hortobágy megélhetési forrás 

az itt élő 1667 ember számára, ugyanakkor nemzeti és nemzetközi érték. 

1973-ban jött létre elsőként a Nemzeti Park, 1999. óta a világörökség része. Április 28.-a Puszta 

napja, és a Szent-György napi kihajtás ünnepe és kézművesvásár. 

A néphagyomány az igazi tavasz kezdetét mindig is Szent-György napjától április 24-től számította. 

Az állattenyésztéssel foglalkozó népek körében, az időjárástól és a legelők állapotától függően, ez 

idő tájt hajtották ki a jószágokat a téli szálláshelyekről, ekkor történt a pásztorok, béresek 

megfogadása, vagy a juhok bemérése. 

Sok-sok hiedelem is kapcsolódik ezen ünnephez: 

 mágikus, rontáselhárító szerepet tulajdonítottak annak a vesszőnek, mellyel az állatokat 

kihajtották, 

 vagy gyakori volt, hogy a marhákat láncon, tojáson hajtották keresztül, mert az tartották, 

hogy a jószágok olyan erősek lesznek, mint a lánc, és olyan gömbölyűek, mint a tojás, 

 a jószágok számát fába róttak, egyik fele a pásztornál, másik a gazdánál volt. 

„A régiekre emlékezni – hagyománytisztelet. Szeretni és becsülni, védeni az ősi földet, ahol 

elődeink éltek és dolgoztak, ahol születtünk és élünk, vagy ahonnan elszakadtunk, de ahová az élet 

fáradalmait kipihenni visszatértünk – kötelesség!” 

Szállásunk Abádszalókon, a Vitorlás Vendégházban  nagyon szép és kellemes környezetben volt.  

Másnap kora délelőtt a Tisza-tavi Ökocentrum, mely a Tiszta-tó fénypontja volt a látogatásunk 

célja. Ez hazánkban egyedülálló bemutatóhely a Tisza és a Tisza-tó természeti kincseit, M.ország 

második legnagyobb tavának csodálatos élővilágát tárta elénk. Falai közt olyan élményben lehetett 

részünk, mintha a tó mélyén sétálnánk. Különlegessége még az alagút is, melynek falán 

torzításmentesen élvezhettük a cikázó halak látványát, az egykoron hazánkban élt halóriás, a viza 

1,5-2 m-es példányai átúsztak a fejünk felett. 

Mindenképp említést érdemel a főépület tornyában létesített 30 m magas kilátótorony, ahonnan 

pazar kilátás volt csaknem, a teljes Tisza-tóra. Karszalagunkkal, amit a „Mindent Bele Hajós 

csomag” vásárlásánál kaptunk szabadprogram keretén belül, egyénileg bárki, bármerre mehetett, 
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nézelődhetett, a már fent említetteken kívül a szabadidőpark állatbemutatóival és játszótereivel 

egyszerre vidámpark és állatkert, míg a létesítmény részét képező Tájház,  halászskanzen és a 

hagyományőrző baromfiudvar révén valóságos időutazást tehettünk a XIX. Század világába.  

Végezetül pedig, - már csoportosan - egy hajókirándulás keretében majd egyórás program során a 

környező kis szigeteket, a nádassal határolt szűk csatornákat fedezhettük fel egy 12 személyes 

kishajókkal. 

Köszönet a Szervezőknek, egyben Mindenkinek, hogy ezzel a kirándulással ismét egy fantasztikus 

élménnyel lehettünk gazdagabbak! 

Mazalin Zsuzsanna és Martonné Szekfű Judit 

 

NYÁR, MELEG, KULLANCSVESZÉLY  

A meleg idő beköszöntével működésbe lendültek az aprócska vérszívók, a kullancsok is. A kis 

élősködők kedvenc élőhelye az erdő, a bokrok alacsony ágai, valamint a dús aljnövényzet. Mivel a 

kullancsok szívesen vannak kb. fél méteres magasságú fűben, a gyerekek még inkább ki vannak 

téve a kullancscsípés veszélyének.  

A várakozó kullancs az áldozat testmelegét érzékelve támad és akaszkodik fel az állatokra, 

emberekre, de kimondottan kedvelik a dezodorok, és parfümök illatát is. 

 Nem szereti a fényt, ezért a ruha alá próbál bebújni. Leginkább a testhajlatokat kedveli, de a hajas 

fejbőr is gyakori előfordulási helye.  

A kullancs ormányát a bőrbe előzetes érzéstelenítést követően szúrja be, az esetek többségében csak 

viszketést érzünk a csípés helyén.  A kullancsok egy része, több súlyos betegséget terjeszthet, ezért 

minden kirándulás és szabadban töltött nap után alaposan át kell vizsgálni az egész testfelületet.  

Mivel a nagy meleget nem szereti, leginkább áprilistól-júniusig, és nyár végén augusztustól –

szeptember végéig aktív. 

 Abban az esetben, ha kullancsot találunk, minél előbb távolítsuk el, mert minél több időt tölt a 

bőrben, annál nagyobb a veszélye a fertőzésnek. A kullancs eltávolítása történhet körömmel, 

csipesszel, de fontos, hogy elkerüljük a potrohának a szétnyomását, krémezését, beolajozását.  

A köztudattal ellentétben nem baj, ha a kullancs ormánya beleszakad a bőrbe, mert a szálkához 

hasonlóan kilökődik a bőrből.  

A kullancs által terjesztett betegségek: 

Az agyvelő és agyhártyagyulladás az idegrendszer betegsége, ami az agyvelő vagy az agyhártya 

sejtes beszűrődésével, és idegi alkotóelemek károsodásával jár. Magyarországon az esetek felében 

kullancs terjeszti a fertőző vírust. Hazánkban az ismert esetek fele kullancs okozta encephalitis. 

A Lyme kór tünetei általában nem jellegzetesek, így gyakran nem gondolunk időben a kórképre, rég 

feledésbe merül a hónapokkal esetleg évekkel megelőző kullancscsípés. Fontos, hogy a kullancs 

eltávolítását követő 3-30 napban figyeljük a bőrünket, mivel a Lyme-kórnak már ekkor kialakulhat 

az egyik tünete, az ún. vándorló bőrpír. A tünetre az jellemző, hogy a kullancscsípés helyén kis 

piros folt alakul ki, mely a szélek felé terjed, közepe kifehéredik, és az elváltozás gyűrű alakú lesz, 

majd a testen, számos helyen ugyanilyen elváltozás jelentkezik, ha ilyet észlelünk, azonnal keressük 

fel házi orvosunkat!  

A kullancs által okozott agyvelő és agyhártyagyulladás megelőzhető betegség, mely ellen 1 éves 

kortól védőoltás áll a rendelkezésre. Érdemes a védőoltást beadatni minden gyermeknek és 

felnőttnek, akik akár hosszabban, akár csak átmenetileg fertőzött vidéken tartózkodnak. 
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A kullancscsípéssel járó fertőzések megelőzése érdekében - a védőoltás beadatása mellett - 

ajánlatos a zárt öltözék, illetve a rovarriasztók és rovarirtók alkalmazása is. 

Az oltások a háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal receptre felírathatók. 1 éves kortól 16 éves 

korig gyermek vakcina áll a rendelkezésre, 16 éves kortól pedig felnőtt vakcina. 

Az oltás három részből áll, az első oltást követően 1 hónap múlva a második rész, majd az első 

oltást követően 9-12 hónap múlva esedékes a harmadik rész. A védettség már a 2. részoltást 

követően kialakul! 

A harmadik oltást követően 3-5 évente/oltóanyagtól függően/ emlékeztető oltás szükséges a 

védettség fenntartásához. 

Szükség esetén lehetőség van két hét alatt is a védettség kialakítására egy gyors beadási sémával, 

erre főként gyermekek nyári táborozása előtt lehet igény. 

A kullancs által terjesztett másik betegség, a Lyme kór ellen ma még nem létezik védőoltás, de az 

idejében felismert betegség antibiotikummal kezelhető. Fontos, hogy a kullancs eltávolítása után 

folyamatosan, legalább 1 hónapon keresztül naponta figyeljük a csípés helyét, és ha ott gyulladást, 

terjedő piros foltot /”kokárda jelet”/ észlelünk, keressük fel az orvosunkat 

Pékné Polgár Helga /védőnő/ 

Á s z á r i  F a l u n a p  
2018.05.26. 

14:00  Ünnepélyes megnyitó 

14:15  Vitalitás Tánc és Sport Egyesület bemutatója  

14:30  WAMK Mazsorett Csoport bemutatója 

15:15  Kis Langallik néptánccsoport bemutatója 

16:00  Jack a kincseket osztó kalóz című interaktív zenés 

gyermekműsor 

17:00  Jászai Mari nyugdíjasklub és a Kerékteleki Dalkör közös 

műsora 

18:00  Laki Péter-Dancs Annamária operett műsora  

19:00  Tombola sorsolás 

20:00  RetroDisco 

21:30  Tűzijáték 

22:30  Irigy Hónaljmirigy  

23:30-2:00  RetroDisco utcabál  

További programok: 

Turi József Emlékverseny, Ászár Község Nyílt Sakkbajnoksága a Közösségi Házban, 
elektromos kisautózás, játszóház: arcfestés, arany, uv tetoválás, Pom-pom figurák 
készítése, gyermek sportvetélkedő, aszfaltrajzverseny, ugrálóvár, óriáscsúszda, 
egészségügyi sátor, mentőautós bemutató, tűzoltóautó bemutató, Bősze Pincészet 
és Petőcz Pincészet borai, étel-ital sátor. 


