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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 1 8 .  J A N U Á R - F E B R U Á R  
 

„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, 
amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.” 

Kossuth Lajos 

„Legyen béke, szabadság és egyetértés!” 

Ászár Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 
az 1848 – 49-es forradalom és szabadságharc 

évfordulójának ünnepi megemlékezésére. 
 

Program: 
 

2018. március 15-én 15:00 órakor  
ökumenikus istentisztelet az evangélikus templomban,  

majd koszorúzás a Kocsis sírnál. 
 

Ezt követően a Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztivál részeként 
a Közösségi Házban műsort adnak: 

a Tárkányi Hóvirág Népdalkör, 
a Bajóti Jázmin Népviseletes Asszonykórus 

Emlékezzünk együtt 1848-1849 hőseire, magyarjaira! 

„Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak 
Hagyd örökűl ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT.” 

Kölcsey Ferenc 
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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 2018. január 4-i rendkívüli ülésen az ászári Községháza felújításának és korszerűsítésének 

műszaki ellenőrzésére a beadott ajánlatok közül Mogyorósi László építészmérnök ajánlatát fogadta 

el a Képviselő-testület. Az építési munkálatok a megnyert pályázat előírásai miatt január 10-én 

elkezdődtek. A Hivatal az építkezés idejére – előreláthatólag június végéig - a Közösségi Házba 

költözött ahol változatlan ügyfélfogadási időben várják a lakosokat. 

A 2018. január11-i rendes ülésen a Képviselő-testület döntött az önkormányzati étkeztetés rezsi- 

és normaköltségének növeléséről, ennek függvényében, a több éve változatlan térítési díjakat is 

megemelte a testület. 

Zséfár Csilla művelődésszervező beszámolt a település 2017. évi kulturális életéről. Megállapítható, 

hogy Ászáron az önkormányzat és civil szervezetek (sokszor közösen) meglehetősen sok és 

változatos rendezvényekkel várja az érdeklődőket. Lanczendorfer Melinda aljegyző asszony 

részletes jelentés adott az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról, amelynek 

vezetését 2017 őszétől vette át Dr. Istvándi Csilla – ideiglenesen távollévő – jegyzőtől. A 2018. évi 

költségvetés megvitatását követően a Testület zár ülésen döntött az idei Simon István-díjazottról és 

Ászár Díszpolgára cím adományozásáról. 

A 2018. január30-i rendkívüli ülésen a Képviselő-testület megvitatta és elfogadta a Településképi 

Arculati Kézikönyv átdolgozott változatát és ezzel párhuzamosan elfogadta településképi rendeletet. 

A térítési díjak változása miatt szintén ezen az ülésen módisította Képviselő-testület a szociális 

rendeletet is. 

Pekár Zsolt polgármester 

A n ya kö n yv i  h í r e k  

Sok szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóit: 

Nagy Sándor és Szabó Zsanett kislánya: Mira 

Gyulai Balázs és Pál Nikoletta kisfia: Balázs és kislánya: Ágnes 

Sebők Zoltán és Cséby Adrienn kislánya: Bianka 

Vági Péter és Vida Klaudia kisfia: Péter 

Házasságot kötöttek Ászáron: 

Hoffer Katalin és Kegyes Zsolt 

Szívből gratulálunk a házaspárnak! 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 

Riez Ferencné sz.: Vajda Mária (66) 

Sáhó Ferenc (90) 

Eke Imréné sz.: Bognár Róza (67) 

Lanczendorfer Melinda aljegyző 
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O R S Z Á G G Y Ű L É S I  V Á L A S Z T Á S O K  20 18 .  –  A K T U A L I T Á S O K  

Magyarország Köztársasági Elnöke 2018. április 08. napjára (vasárnapra) tűzte ki az országgyűlési 

képviselők általános választását, ekkor 06.00 órától 19.00 óráig lehet majd a szavazóurnákhoz 

járulni. 

A napokban kapta mindenki kézhez az értesítőt, melyik szavazókörben adhatja le szavazatát. Aki 

nem, vagy nem helyes adatokkal, kérem, jelezze a Polgármesteri Hivatalban, hogy egyeztetni 

tudjuk, mi az oka. Ászárra az utcák szerinti beosztás a www.aszar.hu honlapon továbbra is 

megtekinthető. 

Fontos változás a korábbi választásokhoz képest, hogy az Óvoda helyett a Közösségi Házban lehet 

szavazni. Az Iskolában a korábbiaknak megfelelően változatlanul lesz szavazóhelyiség. 

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket (pl.: átjelentkezés, mozgóurna igénylés, stb.) továbbra is 

a Polgármesteri Hivatalban, vagy a választási honlapon, illetve ügyfélkapun keresztül lehet 

benyújtani: 

 külképviseleten történő szavazáshoz a kérelmet 2018. március 31-én 16.00 óráig, 

 a más település szavazókörébe való átjelentkezés április 6-án 16.00 óráig, 

 mozgóurna igénylése a szavazás napján legkésőbb 15.00 óráig a szavazókörben is kérhető. 

Felhívom mindenkinek a figyelmét: a választópolgárnak a szavazáskor érvényes 

személyazonosító okmánnyal (személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy új típusú jogosítvány) kell 

magát igazolnia. Nem fogadható el az ismeretség személyazonosság igazolásaként. Kérem ezért a 

tisztelt Választópolgárokat, ellenőrizzék okmányaikat, és ha szükséges, időben igényeljenek új 

igazolványt a Kormányablaknál. 

Lanczendorfer Melinda aljegyző 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐNKKEL BESZÉLGETTÜNK ÁSZÁRRÓL 

KEZDŐDIK AZ ISKOLAFEJLESZTÉS  

Gyermekeink oktatásához, a község élhetőségének növeléséhez járulnak hozzá azok a fejlesztések, 

amelyekre az utóbbi időben jelentős pályázati támogatást nyert el az önkormányzat. Bízom benne, a 

jövőben újabb források lehívását segíthetem, melyek szintén az itt élők, az ászári családok és 

fiatalok javát szolgálják majd – értékelte az elmúlt időszakot Czunyiné Dr. Bertalan Judit, a térség 

országgyűlési képviselője.  

Mindig szívesen érkezem Ászárra, legyen az a falunap, emlékünnepség vagy éppen sakkverseny 

alkalmából, hiszen mosolygó, elégedett arcokkal találkozom. Az elmúlt több mint egy évtized 

jelentős fejlesztéseket hozott a községnek, elég csak a felújított útszakaszokra, a közintézményekre, 

vagy a modern iskolára, óvodára, az idegenforgalmi nevezetességekre gondolni. A megkezdett 

munkát az elmúlt négy évben is folytattuk, ennek eredményeképp újabb fejlesztésekkel gazdagodik 

a község – emelte ki a képviselő asszony.  

Nagy öröm, hogy Ászár egyike azoknak a településeknek, akik egy lépéssel előbbre járnak az 

energetikai fejlesztésekben. A községben több épület alapvető energetikai korszerűsítése megtörtént 

már, azonban voltak még elmaradások ezen a területen is. A Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Programban (TOP) nyertes pályázatnak köszönhetően most újabb négy önkormányzati 

épület napelemes rendszerrel való ellátása valósul meg. A 29 millió forintos támogatásnak 

köszönhetően felújításra kerül sor a Jászai Mari Általános Iskola és az Egészségház épülete, a 

Kuckó Óvoda és a sportöltöző is – ismertette Czunyiné Dr. Bertalan Judit.  
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Októberben új átfogó iskolafejlesztési program is indult, a kormányzati támogatásoknak 

köszönhetően a megyében 24 iskola újul meg, köztük az ászári is. A köznevelési intézményeket 

érintő, a vidéki kisiskolások esélyeit növelő ilyen volumenű infrastruktúra-fejlesztés utoljára az 

országban harminc évvel ezelőtt volt. Az ászári iskola ugyan viszonylag új építésű, azonban több 

olyan létesítményét kell kiépíteni, amely az eredeti beruházáskor nem volt tervezve. Ennek 

megfelelően most több mint 31 millió forintos támogatás segítségével megújul a kültéri sportpálya: 

a kézilabdapálya multifunkcionális sportburkolatot kap, kiépítik a pálya körüli csapadékelvezetési 

rendszert, valamint a pályát egy oldalról övező labdafogó kerítés cseréje is megvalósul – mondta.  

További jó hír az iskolának és a községnek egy nyertes, 75 millió forintos EFOP pályázat is, 

melynek célja, hogy az intézmény valódi közösségi tér legyen: hatékonyan járuljon hozzá a fiatalok 

munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlődéséhez, és erősítse a település és a térség megtartó erejét. A 

támogatásnak köszönhetően különböző képzések, foglalkozások, versenyek, hagyományőrző 

tevékenységek, kirándulások valósulhatnak meg, melyekre nem csak a fiatalokat, de családjaikat is 

várják” – ismertette a térség országgyűlési képviselője.  

A „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek” pályázaton 

Ászár konzorciumi partnerként vett részt. Ez az EFOP pályázat az elkövetkező 30 hónapban 33 

millió forint támogatást nyújt óvodai, iskolai, családi, közösségi rendezvények szervezéséhez, 

lebonyolításához. 

Szintén nagy beruházás van folyamatban a településen, hiszen a most folyó munkálatokból látszik, 

hogy a vidékfejlesztési pályázatból már szépül a polgármesteri hivatal épülete, energetikailag 

korszerűsítik mintegy 31 millió forint támogatással.  

A település 2017. év végén a Jászai Mari utca felújítására hazai forrásból 5,2 millió forintos 

támogatást kapott. 

A TAO-s pályázatoknak köszönhetően 2018-ban a településen 34 millió forintos támogatással tud 

megépülni a műfüves sportpálya, ami régi vágya az egyesületnek és az iskolának, illetve 5,5 millió 

forintos, szintén TAO-s pályázatból kerítés épül a focipálya köré. 

Úgy vélem, a hasonló kormányzati intézkedések, valamint a már megítélt és várható helyi 

támogatások jelentősen hozzájárulnak Ászár és a térség fejlődéséhez, de nagy segítséget jelentenek 

a helyi közösségek megújításában, erősítésében is” – folytatta. Ászár országgyűlési képviselője 

arról is beszélt, kiemelt célja az ezekhez hasonló beruházások elősegítése. „Van még dolgunk, van 

még mit tennünk. A jövő kihívásai között nem csak a már folyamatban lévő projektek 

megvalósítása kell, hogy szerepeljen, hanem az újabb fejlesztések által a megyében érzékelhető 

növekvő gazdasági erőnek a fenntartása és jövőbeni továbbvitele is. Megerősödtünk, ezt az erőt 

meg kell tartani, és a jövőben arra használni, hogy Ászár és a térség további megmaradását és 

fejlődését szolgálja. 

Pákozdi-Nagy Katalin 

SIMON ISTVÁN-DÍJ 

Ászár község képviselőtestülete 2018. február 23-én a Közösségi Ház dísztermében - rendeletben is 

meghatározott, de egyben nagyon felemelő kötelességének eleget téve - átadta a 2018. évi Simon 

István-díjat. Az idei díjazott Baksa Zoltánné született Rakó Gizella. 

Baksa Zoltánné, Gizike közéleti tevékenységének kezdete itt Ászáron hosszú-hosszú évekre, sőt 

évtizedekre nyúlik vissza. Ászár község fejlesztésében kiemelkedően munkálkodott, 
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tevékenységével a község kulturális- és sport életének fejlődését szolgálta. Kiemelkedő helyi 

közéleti tevékenységet végzett.  

Az Ászári Óvoda Szülői Munkaközösségének gyermeke óvodába kerülésétől fogva tagja volt. Az 

Ászári Jászai Mari Általános Iskolában szintén a Szülői munkaközösség tagjai között munkálkodott 

igen aktívan és lelkesen egy évtizeden át. Hosszú éveken keresztül aktívan részt vett a szülők 

nevelők báljainak, a Jászai napok rendezvénysorozatainak, a falu- és gyermeknapoknak, a 

falukarácsonyoknak szervezésében és lebonyolításában. Támogatta az iskola programjait, az iskola 

szépítését, a hiányzó iskolai berendezések és eszközök beszerzését.  

Nevéhez és szervező munkájához fűződik az iskola előtti úgynevezett rézsű parkosítása, 

növényekkel való beültetése, gondozása. 

Igen tevékenyen karolta fel az iskolába járó diákok sport tevékenységét. 24 órás non stop sport 

napot szervezett, koordinált éveken keresztül.  

A 2009-ben megtartott Iskola Kóstolgató rendezvény részeként az iskolazászló átadó ünnepségén ő 

olvasta fel és adta át a diákoknak az eskü szövegét valamint a címer és zászló használat rendjét. 

Folyamatosan támogatókat keresett és kutatott fel. 

Kitűnő szülőtárs volt, akire mindig mindenben lehetett számítani. 

Segítséget nyújtott minden olyan iskolai rendezvényen, ahol szükség volt a két kezi munkára: Ha 

kellett padokat, asztalokat, székeket cipelt. Felszolgált. Terített. Felmosott. Mosogatott. 

Tombolatárgyat gyűjtött. Sátrat állított. Kapált. Gazolt. Virágot ültetett. Zsíros kenyeret kent. Ételt 

osztott. Süteményt sütött. Italt mért. Tombolaszelvényt nyomtatott és árult. Forralt bort és teát 

főzött. Szemetet szedett. Hulladékot gyűjtött.  

Vallotta, hogy csak a szülőkkel és a pedagógusokkal együttesen lehet eredményes és tartalmas az 

iskolai és az otthoni nevelő munka. Ennek érdekében határozott elveket fogalmazott meg és 

közvetített az iskola vezetése és szülőtársai felé is.  

Az egyesületi jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról rendelkező 

törvények igen szigorúan szabályozzák ezen szervezetek működésének rendjét.  

Gizella hosszú évek óta végezte az Ászár Község Sport Egyesülete és az Ászár Községért 

Közalapítvány számviteli és gazdasági feladatait ellenszolgáltatás nélkül.  Könyvelt, bevallott, 

beszámolt, pályázatokat kezelt és bonyolított. Felelősségteljes, nem kis feladat. 

Az Ászár Községért Közalapítványban sok éven keresztül a kuratórium elnöki teendőket is ellátta. 

Kuratórium elnöki időszaka alatt az alapítvány aktívan működött, közhasznú tevékenységeket látott 

el, számos településfejlesztési feladatot végzett községünkben, melyek maradandó és hasznos 

értékekkel gazdagították Ászárt. 

2002-ben, majd 2006-ban az önkormányzati választáson települési képviselőnek választották Baksa 

Zoltánnét. 

Munkája során olyan törekvéseket tudott támogatni, amelyek fejlesztési elképzelésekben és 

beruházásokban való, településünket, környezetünket szépítő, előbbre vivő, demokratikus, nem csak 

a törvényekre, hanem az erkölcsiségre is rámutató gondolkodást, értékrendet és identitást képviselt. 
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Ahol a lakosság és a testület a megfelelő és hiteles információk által képessé válhatott az előrejutást 

jelentő együttgondolkodásra és cselekvésre. 

Lelkiismerete, szakmai meggyőződése nem tette lehetővé e munka végig vitelét abban az érában. Itt 

megmutatkozott egyenes és megalkuvást nem tűrő egyénisége. 

Baksa Zoltánné szókimondó jelleme, türelmes alaptermészete, aktív karaktere, sokrétű tudása, 

rendkívül erős, céltudatos személyiségre vallott, és vall ma is.  Kiváló szervező és koordináló volt, 

és ma is az. Cselekvésein és munkatársain soha nem hagyta, hogy eluralkodjon a kételkedés, a 

problémagyártás és a halogatás. 

Közéleti teendőket a mai napig ellát. Ma is lehet rá számítani bármilyen közösségi munkában. 

Szívesen segíti a településen tevékenykedő közösségeket, az önkormányzatot, az intézményeket. – 

hangzott el Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester köszöntőjében, majd Pekár Zsolt polgármester úr 

átadta a kitüntetettnek a díjat. 

Baksa Zoltánnét az ünnepségen méltatta Magyar Tiborné az Ászár Községért Közalapítvány elnöke, 

Seres Károlyné a Nyugdíjas Klub tagja, valamint Kohl József és Ligeti Dániel az Ászár Községi 

Sport Egyesület focista fiataljai. 

Az ünnepséget a Saxofour Quartett koncertje zárta. 

Gratulálunk Kedves Gizella, és további jó egészséget, a Jó Isten áldását kérjük életedre! 

Lejegyezte: Kohlné Ivánkai Katalin 

UTÓSZÓ A SIMON ISTVÁN DÍJHOZ 

Az ember életében vannak olyan események, történések, amelyekre nem talál megfelelő szavakat, 

mert amelyek eszébe jutnak, nem fejezik ki azt, amit akkor és ott érez. Ilyen volt nekem a Simon 

István-díj átadó ünnepség, amelyről elmondható, hogy hihetetlen, gyönyörű, megható, csodálatos 

…. De talán még ezek sem fejezik ki azt, amit belül éreztem. Erre nem lehet felkészülni, pedig 

próbáltam. Talán a hétköznapok rohanása nem is adott rá elég időt és lehetőséget, hogy ezzel 

foglalkozzak. De amikor pénteken készülődni kezdtem, egyre többször szorult el a torkom. A smink 

folyton elmosódott a nedves szemek körül, s induláskor már dübörgött ott bent „valami”. Aztán az 

ünnepség, a kedves szavak, a könnyeket előcsaló méltatások, a megmosolyogtató jellemzés, a díj 

átvétele, a gyönyörű koncert, a gratulációk  mind-mind leírhatatlan érzést korbácsoltak bennem. 

Még sokáig a hatása alatt leszek s kívánom, hogy minél többen átélhessék ezt az érzést. 

Mindenkinek mindent szívből köszönök!  

Az ember soha nem azért tesz a közösségért, mert attól hasznot vár vagy nagy hálálkodásra számít. 

De az biztos, hogy az elvégzett munka ilyen elismerése, megbecsülése arra ösztönöz, hogy a 

jövőben is méltó legyek a díj „névadójához”. S ha majd egyszer az unokáim a díjat nézegetik, s 

megkérdezik mit tettem ezért, elmesélem nekik Ászár fejlődését, a falu egykori közösségi életét. S 

csak remélni merem, hogy nem csodálkoznak rá arra a szóra, hogy társadalmi munka, hogy 

közösség, hogy sokan együtt és önzetlenül……. 

Baksa Zoltánné 
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SZENT GYÖRGY NAPI BÚCSÚ IDŐPONTJA 

A 2017-es évben az ászári búcsú április 23-án került megrendezésre. „Ilyen még soha nem volt 

Ászáron, hogy a búcsú ne április utolsó hétvégéjén lett volna…” Ehhez hasonló – ámbár sokszor 

kevésbé ilyen kulturált – megjegyzésekkel állítottak meg tavaly a lakosok. Rögtön szeretném 

leszögezni, hogy a búcsú nem önkormányzati rendezvény, ezért annak az időpontját nem az 

önkormányzat határozza meg. A Hivatalnak csak annyi szerepe van, hogy a búcsúra bejelentkező 

árusoknak, kellékeseknek területfoglalási engedélyt ad ki.  

Az idei évben, a lakosság tájékoztatását szem előtt tartva, még januárban „állásfoglalást” kértünk az 

ászári katolikus egyházközségtől a búcsú időpontjáról. Csaba atya következőt írta: „A búcsúval 

kapcsolatban mi úgy tanultuk (és sok helyen így is alkalmazzák), hogyha a település védőszentjének 

napja hétfő és szerda között van, akkor az előző vasárnap tartják a templombúcsút, ha pedig 

csütörtök és szombat között, akkor a hétvégi vasárnapon van az ünnepi szentmise. Tehát jelen 

esetben a keddhez közelebb eső vasárnapon, vagyis április 22-én lenne esedékes az ünnep 

megtartása. De amennyiben a településen élők a György napot követő 29-i vasárnapon szeretnék az 

ünneplést, az is megoldható. Számomra egyik sem gond.” 

Az Ászári Katolikus Egyházközség Képviselő-testülete a kialakult, több évtizedes hagyományt 

ápolva, úgy döntött, hogy a Szent György napi búcsút április 29-i vasárnap tartják. Ennek 

megfelelően kértem az aljegyzőt, hogy a bejelentkező árusoknak az április utolsó hétvégéjére adják 

ki az engedélyeket. Az ászári búcsún évek óta résztvevő vállalkozó jelezte, hogy az április végi 

négy napos hosszú hétvégén számára sokkal kedvezőbb más, nagyobb településeken felállítani a 

kellékeit, ezért az idei évben nem tud jönni Ászárra. A mai napig másik vállalkozó nem jelentkezett, 

így az idei évben előállhat az a helyzet, hogy az búcsú a tradicionális időpontban lesz, de a 

megszokott külső kellékek nélkül.  

Ez a következő pár évben már nem jelent gondot a Szent György nap és a május elseje naptári 

eltolódása miatt, de az idei évben a tájékoztatásomban szereplő időpontban és feltételekkel tudnak 

készülni a búcsúra. Tisztelettel kérem mindenki megértését!  

Pekár Zsolt polgármester 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

Január 22-én a Magyar Kultúra Napját egy különleges népzenei előadás tette emlékezetessé. Havay 

Viktória és a  Horsa Banda rendkívül színvonalas és érdekes népzenei repertoárjából adott ízelítőt 

az ászári közönségnek. Mindemellett rövid ismertetőt is hallhattunk az együttesről és a megszólaló 

hangszerekről. Horsa István 2010–ben alapította meg Komáromban az Ördöngös Népzenetanodát, 

majd 2014 -ben saját együttesét a zenetanoda két ifjú muzsikusával Vörös Mátéval és Joó Bencével, 

akik kontrán és bőgőn kísérik tanárukat. 

A banda állandó énekese Havay Viktória, etnográfus, a Népművészet Ifjú Mestere. 

Az ünnepi program zárásaként Pekár Zsolt polgármester megnyitotta Vindisch Zsanett 

képzőművészeti kiállítását. 

Tóth Gáborné 
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HÁZASSÁG HETE 

Február 18-án zárult az országban a Házasság Hete rendezvénysorozat, melyhez immáron harmadik 

alkalommal Ászár is csatlakozott. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a 

család értékeire és fontosságára. A hét során a református és evangélikus felekezet lelkészei 

istentisztelet keretében imádkoztak a házasokért, házasságokért. 

„A legszebb ajándék, amit adtál nékem,…” címmel múltidézésként az idén jubiláló ászári házasok 

esküvői fényképeiből rendeztünk kiállítást a Közösségi Házban. Ehhez 30 pár adott képet és 

hosszas előkészítő munkát igényelt, melyért köszönetünket fejezzük ki Zséfár Csilla 

művelődésszervezőnek. 

Február 17-én szombaton köszöntette önkormányzatunk azokat az ászári házasokat, akik ez évben 

Ászáron kötött házasságuknak 25. vagy annál nagyobb jubileumi évfordulóját ünneplik. 

Az ünnepi műsor a jubiláló házasok esküvői és mostani fényképeiből összeállított videó 

levetítésével kezdődött, melyet Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselőasszony és 

Pekár Zsolt ünnepi köszöntője követett. Geczingerné Mészáros Henrietta anyakönyvvezető 

megemlékezett az esküvőkön közreműködő anyakönyvvezetőkről is. A köszöntők elhangzása után 

Polgármester úr, Képviselőasszony a házasokat egyenként köszöntötte virágcsokorral és a Kuckó 

Óvodában készült kedves ajándékkal.  

Geczingerné Mészáros Henrietta anyakönyvvezető 

NAGYBÖJTI GONDOLATOK 

„…és ne vigy minket kísértésbe, 

de szabadíts meg a gonosztól…” /Mt 6,13a/ 

ALKALMASSÁGI VIZSGA A VÁLLALT KÜLDETÉS BETÖLTÉSÉRE 
Az Atya akaratával azonosulva, hogy – „megszenteltessék a te neved…” az Emberfia, Jézus 

elindul és belép Júdea pusztájába: a csend kietlenségébe, a komfort teljes hiányának ürességébe, a 

sivatagi szél és forró homok égető, kiszárító hőségébe, az éjszakák vérfagyasztó hidegébe…., 

magányosan, de nem egyedül – hiszen az Atya ölelésében. 

Felkészülni, vagyis felkészíttetni a reá váró „hidegháború” naponkénti támadásaira, a testet-vért 

követelő, életet cserébe adó küzdelem kísértés-sorozatainak vívódásaira. A helyettes kereszt 

áldozatra. Negyven nap és negyven éjjel ellenállni a Kísértő – pokoli erővel – bombázó nyilainak: 

kivédeni az elgyengítés, félénk megadás, kimerült lemondás, végső megfutamodás szándékát. A 

menny valóságában, az Atya védelmében visszaverni az ütéseket. 

A „Meg van írva…” mindenek felett győzedelmes, az Örökkévaló végtelen hatalmának 

bizonyságát regisztráló kinyilatkoztatás erejével. 

I. A TEST KÍSÉRTÉSÉBEN – A FIZIKUM KISZOLGÁLTATOTTSÁGA 

Étlen-szomjan minden egyes napon, a negyven napos böjt végén: a test védtelenségének 

felfokozott hiányában érkezik a sátáni kínálat.  „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek 

változzanak kenyérré.” /Mt 4,3/ Az érvelés legmagasabb szinten és legaljasabb módon ördögi. A 

rábeszélő manipuláció „eszköze” a legszentebb, legdrágább evidencia: az Isten-Fiúság „áruba-

bocsátása”, arcátlan megkérdőjelezése: „…ha…!”  

Az éhes-szomjas test elcsigázott, sürgető szükségének örvénylő mélyéig nyilall a „lehetőség” 

provokatív kihívása…”változtasd”, változtass!  Ne hagyd annyiba! Ne nyugodj bele! Megteheted! 

Sőt, egyenesen jár neked! 
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A kijelentés örökérvényű szava szelíd határozottsággal csendül Júdea pusztájában: „Meg van 

írva: Nem csak kenyérrel él az ember…”Hiszen „több az élet a tápláléknál…” (Mt 6,25b). 

A farkas-lét üvöltő éhség-verméből hív ki téged, a pusztaságot megjárt Jézus, hogy bátorító 

szeretetével megláttassa veled az életnél is többet, a tartós ÉLETET. „Én vagyok az út, az igazság 

és az élet” (Jn 14,6). Pusztaságod – ajándékul kapott – csendjében nyújtja feléd a valódi, mennyei 

mannát: „Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem 

szomjazik meg soha” (Ján 6,35). 

II. A LÉLEK-SZELLEM KÍSÉRTÉSÉBEN  -  A KÉPESSÉG-ADOTTSÁG 

KISZOLGÁLTATOTTSÁGA 

Az ördögi ajánlat második tétele kígyói ravaszsággal tálalja a LÁTVÁNY csábítását: „Ha Isten 

Fia vagy, vesd le magadat…” (Mt 4,6) ti. a templom párkányáról. A szenzáció-éhes, 

mutatványaiban tobzódó, látványt hajszoló világ mohón kap minden „újdonság” után. Míg a 

másoktól- másokról érkezett híreken, vakítóan színes, pezsdítően izgalmas információkon 

csámcsoghat, addig – bár csak a pillanat töredékéig – félreteheti önmagát, homokba dughatja fejét, 

hogy önkényszere alatt ne lássa élete fojtogató káoszát, kilátástalan megoldatlanságát. 

A” kenyér és cirkusz” együttese - régimódi alamizsnaként – zárolt határidővel, szemfényvesztés 

céljából bevethető és bevehető csali maradt.   

MIRE vagy képessé tehető? Benned szunnyadó adottságaid, tehetséged kiaknázásában meddig 

jutottál?! MIT tudsz FELMUTATNI?! Ezen az olajozott pályán nem csak siklani, de – nem ritkán – 

kisiklani lehet. A sokat ígérő világunkba alig megérkezett ember-palánta ijedten, s már a pólyában 

frusztráltan áll – inkább ingadozik -, a vele szemben támasztott követelmény-rendszer hidegen 

taszító, elidegenítő monstruma előtt. A valójában NEM ŐT akaró, nem reá – örömmel és 

reménységgel – igent szavazó, hanem tőle elváró, általa valamit elérni kívánó ellenséges környezet 

szorításában növekedés-képtelenné, bizalom-vesztetté, félelem-orientálttá, viselkedés-zavarossá 

válik. 

A szükségtelen, sőt értelmetlen ajánlatra Jézus határozottan felel: „Viszont meg van írva: Ne 

kísértsd az Urat, a te Istenedet!” /Mt4,7/ 

III. A DÖNTÉS KÍSÉRTÉSÉBEN – AZ AKARAT KISZOLGÁLTATOTTSÁGA  

A minőségében és fajsúlyában egyre fokozódó kísértés-együttes legszínvonalasabb tétele 

következett: „Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem.” /9.v/ 

A kínálat lenyűgöző, látszólag a „végtelenre” nyit: „mindez, MINDEN a tied lehet!” 

A tökéletes, tisztán JÓ teremtésben- bizalomból, szeretet-csomagként – kapott megbízatás, 

miszerint a kertet őrizd és gondozd, a bűnössé lett emberi természet olvasatában már a 

legmélyebbről feltörő birtoklási vágy taszításában jelentkezik: „ Az enyém! Tied, övé?!”  

Az ÉN trónra kerülése, az erőszakosság fölénye, a másik útszélen-hagyásának elegánsan 

kegyetlen törvényesítése…..A sátáni cél, hogy – bármi áron –én jól érezzem magam és 

MEGSZEREZZEM: gála-műsorát mutatja be az istenképűségét és következésképpen emberségét 

vesztett világunknak. 

A beláthatatlan messzeségben kígyózó sorok tagjai, a luciferi vásárcsarnok pultja előtt – 

gondolkodás nélkül - megadják az üzlet árát: „leborulva imádják” az Isten és ember legfőbb 

ellenségét, aki gyilkos volt kezdettől fogva.  

Talán…ma még kiléphetsz a sorból hit által, a kegyelem erejével…. 

Ma még kinyithatod összezárt kezed és elengedheted a mérgező zsákmányt…. 

Ma még meghozhatsz egy másik döntést és vallomást tehetsz Jézus szavaival: „ …mert meg van 

írva: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”/11.v./ 
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 Jöjj, kedves barátom! Menjünk együtt Júdea pusztájába…!Készüljünk! Kérjük és engedjük a 

felkészítés szerető gondoskodását annak, aki ismerősen mozog ezen a helyen. Közelségének 

csendjében, jelenléte biztonságában, rád igent mondó választásában esélyt ad neked, hogy megállj a 

próbán. A hazugság képviseletében, a „világosság angyalának” jelmezében ma is, téged is ostromol 

az ősi Ellenség. De, te már nem vagy magadra hagyva! Ha igényled és elfogadod, Jézus szívesen 

melléd áll: „Mivel maga is kísértést szenvedett, tud segíteni azokon, akik kísértésbe esnek.” /Zsidók 

2,18/ 

Ne akarj újra vesztes lenni a küzdelemben! Engedd, hogy – kereszten kivívott – győzelme által 

téged is győzelemre vigyen! 

Elolvasásra ajánlott: Máté evang. 4.rész, 1-11.verse 

Írta: Vajsné F.Ibolya 

HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

FARSANG 

Az Ászári Jászai Mari Általános Iskola farsangi mulatsága 2018. február 

9-én került megrendezésre.  

A program, mint minden évben, a tanulók jelmezversenyével vette kezdetét az intézmény 

tornatermében. A sorszámok kiosztását követően osztályokba rendeződve megkezdődött a 

felvonulás az 5 tagú szakmai zsűri elé. Először az 1. osztályos tanulók mutatták be jelmezeiket, 

majd következtek a 2.-3.-és 4. osztályosok. A konferálás során nagyon közelről megcsodálhattam a 

jelmezkölteményeket, sőt a gyerekek be is mutatkoztak a jelmezüknek megfelelően. Az alsó 

tagozatos diákok közül szinte majdnem mindenki beöltözött, így hatalmas verseny alakult ki a 

korosztályokon belül is. Örömmel tapasztaltam, hogy a felsős évfolyamok közül is sokan 

képviseltették magukat a versenyen. Nemcsak egyéni felvonulásoknak lehettünk a tanúi, hanem 

voltak csoportok is, akik kisebb produkciókkal örvendeztették meg a zsűritagokat és a közönséget. 

A verseny zárásaként még egyszer minden diák körbevonult a tornateremben, hogy mindenki 

szemügyre vehesse a jelmezeket és viselőiket. Az eredményhirdetésre nem sokkal később már az 

iskola aulájában került sor, ahol a folyamatos zene táncolásra, mulatozásra buzdította a kedves 

vendégeket. Minden osztályban 3 helyezést jelölt ki a zsűri, akik jutalmul, a helyezéseknek 

megfelelően táblacsokoládét és tortát osztottak ki a versenyzők között.  

A tombolahúzásra 18:30 perc magasságában került sor. A rengeteg felajánlásnak köszönhetően sok 

diák tért haza kisebb-nagyobb nyereménnyel. Voltak, akik nagy boldogságukra, több 

nyerőszelvényt is birtokoltak egyszerre. A fődíj egy házilag készített, gyönyörűen dekorált, 

csokoládé ízesítésű torta volt, melyet egy 5.b osztályos kislány nyert meg.  

Az események hangulatáról mind végig a volt ászári tanulónk és segítői gondoskodtak zene 

formájában. Stílusban a diákok igényeihez közel álló slágerek, zeneszámok hangzottak fel 

feldolgozott, mixelt változatban. Több tanulói kérés is teljesült, így saját ízlésüknek megfelelően 

alakították a gyerekek a zenék sorrendiségét. Volt móka, kacagás, tánc, jókedv. A zárószám 

alkalmával jómagam is beálltam a nebulók közé ropni a táncot.  

A program teljes időtartama alatt mindenki számára rendelkezésre állt egy kihelyezett 

büfé, melyben szendvicset és innivalót lehetett kapni. Több szülő süteménnyel is 
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gazdagította a kínálatot, melyet szívesen fogyasztottak el a diákok. A gyermekek szülei jókedvűen 

és kedvesen fogadták a büfébe betérőket. Köszönjük a munkájukat!  

A tombolaszelvények és a zsákbamacskák árusítására szintén sok segíteni vágyó szülő jelentkezett, 

így gördülékenyen történt az eladás. 259 zsákbamacskát készítettek a Diákönkormányzat segítő 

kezével a szakmai megvalósítók, melyek teljes egészében gazdára találtak. A legértékesebb 

nyeremény egy szép farsangi dekorációs torta volt, melyet egy 2. osztályos tanulónk vehetett át. 

Szintén kelendők voltak a részt vevők körében a tombolaszelvények, melyek elsősorban diákokhoz 

közel álló nyereményeket rejtettek. 

Kovács Kinga szervező pedagógus 

JÁSZAI NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT ISKOLAI 

PROGRAMJAI 

Február 23-án, pénteken tartottuk hagyományos Jászai Mari Mese- és 

Prózamondó versenyünket. Igazgatónőnk köszöntötte a versenyzőket, 

és megnyitotta az ünnepi rendezvénysorozatot. Ezt követően iskolánk 8. osztályos tanulói rövid 

műsorukkal felidézték Jászai Mari életét, szemelvényeket olvastak fel naplójából, melyet 

diasorozatokkal színesítettek. Ezután elkezdődött a verseny. 

Öt korcsoportban mérték össze mesemondásukat a gyerekek. A legkisebbek az óvodások voltak, 1-

2., 3-4., 5-6., valamint 7-8. osztályosok versenyeztek egymással. Amíg a zsűri tanácskozott, 

szendvicsekkel és üdítővel kínáltuk őket. Az eredményhirdetésre iskolánk aulájába került sor, ahol 

igazgatónőnk ismertette a helyezetteket, majd átadta a jutalomkönyveket.  

A verseny ászári helyezettjei: 

 Petőcz Dániel 3. helyezés az óvodások kategóriában, 

 Méhes Gergő 2. helyezés a 3-4. osztályosok kategóriában, 

 Sulyok Tamás 1. helyezés az 5-6. osztályosok kategóriában, 

 Garas Fanni 3. helyezés a 7-8. osztályosok kategóriában. 

Február 24-én, szombaton nagy ünnepre készültünk. Délelőtt a Jászai Mari Emlékháznál 

megemlékezést és koszorúzást tartott a település, ahol diákjaink kis műsorral szerepeltek.  

És következett a várva várt délutáni jubileumi emlékműsor az iskolában. 20 évvel ezelőtt indult 

útjára a Jászai Napok Rendezvénysorozat. Az ünnepi műsort a tornateremben tartottuk, melyet 

iskolánk növendékei gyönyörűvé varázsoltak. Kiállítást készítettek a legtehetségesebb tanulóink 

munkáiból, s egy régi diákunk képeit is megcsodálhattuk. Ünnepi műsorunkat igazgatónőnk nyitotta 

meg, majd köszöntötte Czunyiné dr. Bertalan Juditot, országgyűlési képviselőnket. A 

képviselőasszony beszédében elmondta a kultúrával kapcsolatos személyes gondolatait, majd jó 

szórakozást kívánt az előttünk álló délutánhoz. 

Műsorunk első részében a népköltészeté volt a főszerep. Hallhatunk csodálatosan szép népdalokat, 

és a Csalóka Péter című színdarabot a 6. osztályosok adták elő. A szünet után a Kis Langallik 

néptánccsoport következett, akik igazán jó hangulatot varázsoltak a nézőtérre. Nagy sikert aratott az 

1. osztályosok Kézfogó című darabja és a 3. osztályosok Idővarázs című mesejátéka is. A 

zeneszakkör furulyás és zongorás növendékei a mesék világába kalauzoltak 

minket, rajfilm slágereket hallhattunk tőlük. Hatalmas sikerük volt az ötödikes 

osztályainknak, akik bajor sörtáncot és ír néptáncot adtak elő. A 2. és 4. 
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osztályosok néptánca mindenkit elvarázsolt. Nagylányaink a közismert „Cupsong” pohárdalt adták 

elő. Műsorunk utolsó részében komolyabb dallamok csendültek fel iskolánk énekkarának 

tolmácsolásában. Majd egy volt tanítványunk szaxofonjátéka következett. Az estét a budapesti 

Gyöngyvirág Kórus műsora zárta. Záró számukat iskolánk gyermekkórusával együtt énekelték: 

Üzenet a kék bolygónak címmel, melyet a szerző, ifj. Somorjai József kísért zongorán.  

A szünetekben büfé működött, amiért külön köszönetet mondunk a szülői munkaközösségnek. 

Egész délután szendvicseket gyártottak, igyekeztek jóllakatni mindenkit. A műsor zárásaként 

igazgatónőnk köszönetet mondott minden felkészítő pedagógusnak munkájáért, a gyereknek, a 

színvonalas délutánért.  

Nagyon szép és tartalmas délutánt töltöttünk el együtt, méltón emlékeztünk meg iskolánk 

névadójáról, Jászai Mariról. 

Deák Annamária szervező pedagógus 

BESZÁMOLÓ AZ V. MAGYAR SAKKVILÁG KUPÁRÓL 

 

2017. november 17-ével kezdődő hétvégén Ászáron immáron 5. alkalommal megrendeztük a 

Magyar Sakkvilág Kupát. Az előzetesen nevező csapatok és a vendégek pénteken megérkeztek és 

elfoglalták szállásukat. A farkaslakai család már csütörtökön megjött, és visszatérő csapatként 

üdvözölték a serényen készülődő vendéglátókat. A másik három mai határon túli csapat tagjai pedig 

pénteken mutatkoztak be a rendezőknek. 

Jöttek egyesületek versenyzői, családok, baráti társaságok, de volt több csapat, amelyben több 

település lakói fogtak össze és lettek egy csapat. Voltak profi versenyzők és teljesen amatőrök. A 

legfiatalabb versenyző 8, a legidősebb pedig 81 éves volt. 

A versenykiírás szerint két nagyon fontos feltételnek kellett megfelelni: magyar anyanyelvűnek kell 

lenni és 2000 fő alatti település állandó lakójának kell lenni. 

A versenyeket vezették László Imre és Horváth Csaba Országos versenybírók, akik a Komárom-

Esztergom Megyei Sakkszövetség elnöke, illetve az Ifjúsági Bizottság elnöke. 

Kaptunk támogatást a rendezvényhez az Ászári Önkormányzattól, a helyi Ászár Község 

Közalapítványától, valamint a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságától a 

Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT-től. Természetesen az egyesület pénze és a tagok sok-sok munkája 

is kellett a programsorozat megrendezéséhez. 

Pénteken este Pál József sakkbarátunk, az egyesület Felügyelő bizottságának volt elnöke emlékére 

tartottunk egyéni villámversenyt. 58 fő nevezett. Nyert Máté Gáspár. 2. lett Lakos Nikoletta, a 3. 

Németh Zoltán 4. Sebestyén Gábor (Ászár). A legjobb határon túli (10. hely) a felvidéki Jakab 

Róbert lett. Közben pálinkakóstolót tartottunk a szép számú érdeklődőnek. 

A szombat reggeli megnyitót megtisztelte jelenlétével Pekár Zsolt, Ászár község polgármestere; . 

valamint a legfiatalabb csapatnak különdíjat felajánló dr. Mikolasek Sándor, a község előző 
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polgármestere. Jelen volt Németh Zoltán, a Magyar Sakkvilág folyóirat tulajdonosa, versenyünk 

névadója, támogatója; valamint Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 

elnöke. Popovics úr vándorserleget ajánlott fel a győztesnek és a hagyományokhoz híven az 

véglegesen elnyeri a serleget, aki háromszor megnyeri a versenyt. 

A 9 fordulós svájci rendszerű versenyen a 25 csapat mellett elindult 2 ászári és 1 Rendező csapat is. 

Végig sportszerű, barátságos hangulatban zajlottak a mérkőzések. 

Minden Sakkvilág Kupán igyekszünk színesíteni az estéket a kultúra más területéről érkezett 

előadókkal, programmal. Tavaly komolyzenei koncertet hallhattunk könnyű ruhába bújtatva, 

valamint az indiai hastáncos bemutató is nagyon nagy sikert aratott. Tavalyelőtt Magyarország 

szeretlek vetélkedőnek lehettek részesei a vállalkozó kedvűek. Szombaton este a 6 forduló után a 

kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium tanulói adtak elő vidám jeleneteket Rejtő Jenő műveiből. Az 

egyik fiatalember amatőr színjátszókat messze felülmúlva, a komolyabb arcukat megmutatva egy 

Nagy László verset szavalt el, amelyet az '56-os városi megemlékezésen is elszavalt. 

A kellemes vacsora után minden érdeklődő a helyi Szabó Gábor pincészetének borait kóstolhatta. 

Vasárnap reggel folytatódtak a sakkcsaták a Jászai Mari általános iskola aulájában. A verseny végén 

az iskola és a katolikus templom közötti Trianoni emlékműnél helyeztek el koszorút a sakkozók. A 

közös emlékezés után a magyar aláírók gondolatainak idézésével felidézték azt a kort, amiben ez a 

rettenetes döntést született. Az emlékezők énekekkel zárták a beszélgetést. 

A délutáni eredményhirdetésen köszöntőt mondott Czunyiné dr. Bertalan Judit, a Komárom-

Esztergom Megyei 3. számú választókerület országgyűlési képviselője. Eljött a díjkiosztóra Pekár 

Zsolt polgármester úr és Németh Zoltán úr is.  

A díjak átadása hagyományosan visszafele történt. A csapat fényképezése előtt minden résztvevő 

kapott 1 üveg ászári bort és emléklapot. A díjazottak jelentős tárgyjutalmakat kaptak. 

A versenyt Uszód csapata nyerte. Második az erdélyi Farkaslaka, harmadik Zánka-Mindszentkálla, 

negyedik pedig az Ászár I. csapata lett. 

A határon túli csapatok közül az erdélyi Farkaslaka a 2., a felvidéki Csáb a 13., a kárpát-aljai 

Fancsika-Tiszavasvár a14., és a délvidéki Felsőhegy a 21. lett. 

A mezőny második felébe rangsorolt csapatokból: 1. hely Karancskeszi; 2 hely Vasszentmihály; 3 

hely Mozsgó-Ellend-Szulmán, aki egyben a legjobb újonc is lett; 4. helyen Fancsika-Tiszavasvár 

végzett. 

A legjobb senior Aladics József (Csátalja); a legjobb ifjúsági versenyző Szabó Benjámin (Zánka); a 

legjobb női játékos Lakos Nikoletta (Szigliget) 

Tábladíjak: 

1. tábla Kaczúr Flórián Uszód 

2. tábla Balázs Gábor Uszód 

3. tábla Bedő Endre Mozsgó-Ellend-Szulmán 

4. tábla Juhász József Karancskeszi 

A Sakkbarátok Egyesülete sakkozói, a támogatók, a segítők mindent megtettek azért, hogy ismét 

egy színvonalas, jó hangulatú versenynek lehettünk résztvevői, miközben a Kárpát-medencéből 

érkezett vendégek megismerkedhettek szűkebb-tágabb hazánkkal. Reméljük, jövőre ismét 

találkozunk! 

Malomsoki László Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár egyesületi elnök 
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ÁSZÁRI HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 

VISSZATEKINTÉS A 2017-ES ESZTENDŐRE 

Tisztelt Olvasók, az ÁSZÁRI HONISMERETI és HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET a 2017-es 

évnek is komoly célokkal vágott neki. Itt az újság hasábjain nem a részletes szakmai beszámolót 

fogják olvasni,hanem a főbb dolgokat.  

 Beszélgetős teadélutánt tartottunk a Keményítőgyárról. 

 Dr Obrusánszky Borbála történész tartott előadást. 

 II.Vh katonai tiszteletadással avattuk fel ifj Juhász Sándor sírját a református temetőben. 

 Kassai Lajos lovasíjjásznál jártunk Kaposmérőn, a „Kassai völgyben”. 

 Virágosítás a gémes kútnál, Hérics sírnál. 

 Június 4-én a Trianon megemlékezésen, felvonultattuk zászlóinkat ,beszédet mondtunk, 

koszorúztunk. 

 Szent Iván napi programok, katonai, és cserkész bemutatót szerveztünk. 

 Felújítottuk a temetők régi kerekes kútjait. 

 Kialakítottuk a Ref-500-emlékhelyet. 

 Kutató-gyűjtő munkát egész évben végeztünk.  

 Egész évben rendben tartottuk a Hérics sírt, a II.Vh katona sírt, a gémes kút a Dózsa Gy 

utca végi kereszt környékét. 

TEADÉLUTÁN 

Január 27-én ismét megrendeztük a már hagyományosnak mondható beszélgetős teadélutánt. Most 

a hölgyeké volt a főszerep, Kovács Lajosné Zsófi néni, Horváth Albertné Magdi néni, és Sebestyén 

Imréné Bözsi néni mesélt gyerekkori, és fiatalkori emlékeikről. 

Mielőtt elkezdtük volna a beszélgetést, Krisztián Jánosné és Véghné Bárány Erzsébet jóvoltából 

mindenki előtt gőzölgött a meleg tea. 

A gondosan összeállított kérdésekre, meglepő, és a mai kornak kicsit elképesztő válaszokat 

kaptunk. Ilyenkor sajnáljuk, hogy a mostani iskolások nem hallották ezeket a dolgokat. Ilyenkor 

szoktuk mondani, nem az a lényeg, hogy hányan vagyunk, hanem aki ott van az jól érzi magát! 

Nem voltak játékok, kukorica csutából, csuhéból készült dolgokkal játszottak. Egy rongy babájuk 

volt. És már négy-öt évesen segíteni kellett otthon. Természetesen meséltek a háborús időkről is, 

volt akinek egy német katonaorvos segített a gyógyulásban. Iskola után még mentek dolgozni, 

aratáskor sokat segítettek. Majd hallottuk a Kemgyári munkába járást, gyalogosan. Ismét érdekes 

dolgokkal gazdagodott gyűjteményünk! Köszönjük az Iskola valamint a közreműködők segítségét! 

Kálmán János elnök 

NYUGDÍJAS KLUB RÖVID HÍREI 

FARSANG 2018 

Nyugdíjas klubunk február 17-én, este tartotta farsangi rendezvényét.  A késői időpont ellenére 

sokan elfogadták meghívásunkat, megtisztelve klubunkat jelenlétükkel. Az idei műsorunkban is 

versek, humoros párbeszédek, viccek, hangulatos, jelmezes jelenetek tették változatossá 
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előadásunkat. A  jelenetekhez a zenei „aláfestést” a Kerékteleki Dalkör nyújtotta. Majd önálló 

műsorukban operett részletekkel színesítették programunkat, melyet ezúton is köszönünk az 

Együttesnek! 

Az előadás sikerében, hangulatában mindenkinek része volt.  

Élmény volt játszanunk, szórakoztatni a lelkes közönséget! 

Martonné Szekfű Judit 

REJTVÉNYFEJTŐINK! 

Február 12-én (vasárnap) került ismét megrendezésre a Rejtvényfejtők Országos Egyesületének 

versenye. Nagy sikerrel, 297 játékos részvételével zajlott a verseny.  

Tóth Endréné Mariann, lelkes klubtagunk és a sorainkba lépő Németh Ferencné Erzsike is részt 

vett,  mindketten nagyon szép teljesítményt nyújtottak, az első 35 helyezettek között szerepel 

nevük!  

Ezúton is GRATULÁLUNK Mindkettőjüknek! 

Martonné Szekfű Judit 

ÍGY INDULT A 2018-AS ÉV AZ ÁSZÁR KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNYNÁL  

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. Az elmúlt években szerencsére szép számmal voltak támogatók, bízunk benne, hogy ez 

továbbra is így marad. A támogatásokért 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.  

Karácsonyra a falu központjában készült Jászai térre és környékére új díszek kerültek elhelyezésre, 

így a tér gyönyörű pompájában örvendeztette meg az itt lakókat és a településünkön átutazókat is. A 

Jászai téren ebben az évben is volt karácsonyra hangolódó éneklés, melyen a Jászai Mari Nyugdíjas 

klub közösen énekelt a megjelentekkel. Ebben az évben is szép számú közönség tisztelt meg 

bennünket. 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.  

A 2018-os évünket január 20-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 megjelent kedves vendégeinknek és a környékbeli 

vállalkozásoknak köszönjük a sok szép és értékes ajándéktárgyakat, amiket a tombola sorsolásra 

ajánlottak fel, ezzel is izgalmassá, értékessé tették a Bálunkat. Támogatóink név szerint: Bau Markt 

Kft, Kereskedelmi és Hitelbank Zrt kisbéri fiókja, Tóth Árpád Szuper Műszaki bolt, Kincsem hotel, 
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Állateledel, Vadász bolt, Tihanyi Mónika Mesterfodrász, Gazda bolt, Ibolya ékszer, Rövidáru bolt 

Klupács Józsefné, Papírbolt, valamint a magánpincészetek és a sok-sok magánszemély.  

Köszönjük a vidám muzsikát Tóth Csabának, 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 érdekesebb eseményekkel, látnivalóval lepje meg az itt élőket és az 

átutazókat egyaránt.  Feladat és esemény idén is lesz szép számmal! 

Magyar Tiborné 
Ászár Községért Közalapítvány elnöke 

E V A N G E L I Z Á C I Ó S  H É T  

Vajsné F. Ibolya ref.lelkész 
 


