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Beszámoló az Ászár Községért Közalapítvány a 2012. évben végzett 
munkájáról 

 

1 Az alapító okiratban megfogalmazott célok: 

1.1 Településfejlesztés 

1.2 Az épített és természeti környezet védelme 

1.3 Gyermek – és ifjúsági feladatokról való gondoskodás 

1.4 Közösségi élettér biztosítása 

1.5 Közművelődési,- tudományos,- művészeti,- sport tevékenység támogatása 

1.6 Az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése 

2 Közhasznú tevékenységei: 

2.1 Egészségmegőrzés 

2.2 Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

2.3 Kulturális tevékenység 

2.4 Kulturális örökség megóvása 

2.5 Természet- és állatvédelem 

2.6 Környezetvédelem 

2.7 Hátrányos helyzetű csoportok segítése 

2.8 Sport 

3 A 2012-es évben a munkatervben megfogalmazott tervek, feladatok 

 Disznóölés (ahogy nagyszüleink csinálták) 
 Buszmegállók felállíttatása 
 Együttműködés kialakítása más civil szervezetekkel 
 Virágosítás, faluszépítés 
 Tájház megóvása céljából kerítés építtetés 
 Adventi koszorú készítés, karácsonyi díszek, sütemények 

 

4 2012-ben végzett tevékenység 

4.1 Településfejlesztés, településszépítés 

4.1.1 Karácsonyi díszkivilágítás 

2007-től vállalta fel az alapítvány a falu két főutcáján (Győri út és Kossuth Lajos utca) 
valamint a Jászai téren a karácsonyi díszkivilágításhoz szükséges díszek megvásárlását 
és a fel- és leszerelés költségének kifizetését. A 2011-es évi szerelés díját utaltuk 
2012-ben, amely 235.814 Ft volt. 
2012 decemberében is felkerültek a díszek, amelyeket esztétikusabban sikerült 
elhelyeztetni. 

4.1.2 Virágosítás 

100.000 Ft-ot költöttünk a faluköszöntő táblák és a buszvárók körüli virágosításra, 
amely nagyon szép lett. Sajnos a virágok a buszvárók körül, a Kisbér és a Keményitő-
gyár felöli köszöntő tábláknál többször kiszedték és eldobálták a virágokat, vagy 
virágtartóval, cseréppel együtt levágták és elvitték. Így többször is újraültettük, saját, 
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otthonról hozott virágokkal. Az eredmény felemás volt, mert a gondozásról sem 
tudtunk megfelelően intézkedni. 

4.1.3 Jászai tér megújítására pályázat beadása 

A pályázattal kapcsolatosan 63500 Ft pályázati díjat fizettünk ki. A téma a Jászai tér 
teljes megújítása volt. Az első körben a pályázatot elutasították, fellebbezést 
nyújtottunk be. 

4.1.4 Buszvárók  

A 2011. év végén megrendelt buszvárók felállításra kerültek a Köztársaság utca két 
oldalán.  
 

4.2 Közművelődési,- tudományos,- művészeti,- sport tevékenység 
támogatása 

4.2.1 Civil szervezetek támogatása 

Ászár Község honlapján közzétett nyomtatvány alapján nyújtható be az alapítványhoz 
támogatási kérelem. 2012-ben az ászári „Ovi Alapítvány” játszótér építését 60.000 Ft-
tal, a Honismereti Kör bejegyzését 60.000 Ft-tal és a Sakkbarátok Egyesületét a 
szabadtéri sakk megvalósításában 100.000 Ft-tal támogattuk. 
Továbbutalási céllal kaptunk az önkormányzattól 300.000 Ft-ot, amelyből a Cantabile 
kórus egyenruha készítését 100.000 Ft-tal, a Honismereti Kör megalakulását és 
forrásgyűjtését 100.000 Ft-tal és a Népfőiskola „Ászári füzetek” megjelentetését 
100.000 Ft-tal támogattuk. 

 

4.3 Kulturális tevékenység, hagyományőrzés 

4.3.1 Disznóölés, disznótoros vacsora 

A tájház udvarán került kés alá az a disznó, amelyből nagyon finom disznótoros 
vacsorán ehettek mindenféle finomságot a résztvevők. A rendezvény 2012. február 
25-én került megrendezésre. A tájháznál a régi  disznóölést elevenítette fel a szervező 
és lebonyolító csapat (Zséfár Sándor és Czigány Tibor főszervezésében), ahol 
szalmával pörzsölést, a disznó szétszedését is megtekinthették az érdeklődők. A 
hagyományoknak megfelelően pálinka, forralt bor, meleg tea és finom pecsenye volt 
a jutalma annak, aki ellátogatott a rendezvényre. Este jó hangulatú disznótoros 
vacsorára került sor az Aranyfürt Étteremben. A vacsorán több mint 120 fő vett részt. 
A rendezvény 173.000 Ft haszonnal zárult, amely összeget az alapítvány számlájára 
fizettünk be 2012. február 27-én. 
Elmondhatjuk, hogy ez a legnagyobb érdeklődéssel kísért, legtöbb embert 
megmozgató és haszonnal záruló rendezvénye az alapítványnak. 

4.3.2 Nőnapi musical est 

Finanszíroztuk a Közösségi Ház által szervezett Nőnapi musical est fellépőinek díját, 
112.000 Ft-ot. 

4.3.3 Falunapi rendezvény 

A falunapra az alapítvány a zeneszolgáltatás, hangosítás díjának kifizetését, 230.000 
Ft költséget vállalt fel, amelyet teljesített is.  
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4.3.4 Adventi koszorú, karácsonyi díszek készítése 

November 30-án este a Közösségi Házban megkezdődött a karácsonyi készülődés. A 
résztvevők (kb.20-25 fő,) Riezné Lipovicz Veronika és Vitáris Ferencné, Magdika 
irányításával és aktív közreműködésével szebbnél szebb adventi koszorúk és 
ajtódíszek készültek. A jó hangulatot a résztvevők által hozott  finom sütemények és 
itókák fokozták. Reméljük, az asztalokon és az ajtókon elhelyezett karácsonyi díszek 
minden házban békét, boldogságot hoztak. 
A megmaradt alapanyagokat felajánlottuk a nyugdíjas klubnak a készülődéshez. 

4.4 Kulturális örökségünk megóvása 

4.4.1 Pályázat kiírása az „Ászári füzetek” füzetborítójára 

80.000 Ft összdíjazású pályázatot írtunk ki a község lakossága és az általános iskolai 
tanulók körében a készülő „Ászári füzetek” borítójának megtervezésére. A pályázatra 
5 fő küldte be pályamunkáját, amelyeket a kuratórium tagjai értékeltek. 
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2012. július 25-én került sor a Közösségi 
Házban. 
A beérkezett pályázati anyagot később kiállítás keretében a Közösségi Házban meg 
lehet tekinteni. A kiállításhoz 20 db képkeretet vásároltunk, amely megóvja a 
rongálástól a kiállítani kívánt képeket, alkotásokat. 

4.4.2 Tájház kerítése és járda térkövezése 

A Gádor Kft. kivitelezésében elkészíttettük a felújított tájház köré a stílusában és 
hangulatában odaillő kerítést, ezzel is megelőzve a rongálásokat. Az udvarra régi 
stílusú térkövezéssel elkészült a járda és a kemence körüli terület térkövezése, amely 
a jövőbeni rendezvények, a közlekedés szempontjából jelentős előrelépés.  

4.4.3 Stáció, katonai emlékmű 

Két új emlékhely kialakításához járult hozzá az alapítvány. Egy stáció kép 
megvásárlásával támogattuk a Római Katolikus Templom kerítésében kiépített 
stációt. Anyagi támogatást adtunk a temető kertben kialakított katonai emlékhelyhez. 

 

4.5 Egyebek 

 A kuratórium 2012 évben 6 alkalommal ülésezett . 
 A 2012-es év elején kezdeményeztük az Ászáron működő illetve megalakulóban 

lévő civil szerveződés találkozását, programegyeztetést. A megbeszélés jól 
sikerült, több közös gondolat is megfogalmazódott, amelyekhez az év folyamán 
kapcsolódtunk is 

 2012. decemberében az alapítványhoz csatlakozott az Ászári „Segítő Kezek” 
csoport, akiknek tevékenysége elengedhetetlen a faluban. A segítség minden 
időben jól jön, a törekvést támogatni kell. Az alapítványhoz való 
becsatlakozásukkal lehetőséget teremtünk támogatás fogadására és 
továbbadására valamint a saját forrásaink felajánlására is. 

 


