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KÜLÖNÖS KARÁCSONYI GONDOLATOK 

A NÉGY GYERTYA MESÉJE 
Írta: Veress Andrea Hajnalka 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya. Olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett 
érteni, amit egymással beszélgettek. 

Azt mondta az első: – ÉN VAGYOK A BÉKE! De az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el 
fogok aludni. 

Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdan fényesen tündöklő lángra. 
A második azt mondta: – ÉN VAGYOK A HIT! Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme 
tovább égnem. 

A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot. 
Szomorúan így szólt a harmadik gyertya: – ÉN A SZERETET VAGYOK! Nincs már erőm tovább égni. Az 
emberek nem törődnek velem, semmibe veszik, hogy milyen nagy szükségük van rám. 

Ezzel ki is aludt. 

Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott: 
– De hát mi történt? Hiszen nektek égnetek kéne mindörökké! 
Elkeseredésében hirtelen sírva fakadt. 

Ekkor megszólalt a negyedik gyertya: – Ne félj! Amíg nekem van lángom, újra meg tudjuk gyújtani a többi 
gyertyát. ÉN VAGYOK A REMÉNY! 

A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő gyertyát, s lángjával új életre keltette a többit. 
A remény szikrája ott ég bennünk, csupán lángra kell gyújtanunk, s akinek csak lehet továbbadnunk- lehet, hogy 
mesével, lehet, hogy máshogyan… 

Kedves Ászáriak! 
Karácsonyra készülünk. Karácsonyra úgy, ahogyan talán még sohasem. A háború borzalmait, a 
nélkülözés fájdalmait, a mélyszegénység éhségeit, a kilakoltatás megpróbáltatásait megtapasztalt 
legidősebb lakosaink sem biztos, hogy hordoznak az emléktarisznyájukban olyan karácsonyt, 
amikor féltésből, félelemből pontosan azoktól az emberektől maradunk távol, akik legközelebb 
állnak a szívünkhöz. Unokák nem ugornak a nagyszülők nyakába, nagycsaládok nem ülnek össze 
karácsonyi vacsorára, távolélők nem indulnak el rokonlátogatásra. Így kell tennünk, mert 
felelősséggel tartozunk egymásért, mert vigyáznunk kell egymásra. 
A fenti mesében szereplő REMÉNY gyertyája azonban még most is ég. Az a gyertya élessze fel a 

békének, a hitnek és a szeretetnek a lángját mindenkiben! Az a gyertya adjon most hitet, békét és 
szeretetet az Ászári Családoknak! Reménykedünk. Reménykedjünk! Ki a védőoltásban, ki a járvány 
lecsengésében, de abban mindenki, hogy a következő karácsonykor már csak rossz emlékként 
gondolunk vissza az ideire. Úgy legyen! 
Nehéz és nyomasztó évet hagyunk magunk mögött. Önkormányzatunk is. Most itt nem is 
elsősorban az elvont vagy be nem folyt adókra gondolok, nem az elnapolt fejlesztésekre. Sokkal 
inkább lehangol az elmaradt rendezvények sokasága, - a talán soha vissza nem térő - emberi 

találkozások, a felhőtlen, boldog pillanatok hiánya. Gyötrő emlékként gondolok itt azokra az órákra, 
napokra is, amikor egy-egy lakosunkról, ismerősünkről jött a hír, hogy elkapta, karanténba került, 
kórházba vitték, már lélegeztetik, … 

Azonban hálával és köszönettel tartozunk azoknak, akik jöttek és segítettek ebben a különleges 
évben is. Segítettek nekünk és egymásnak. Sokszor láthatatlanul, névtelenül. KÖSZÖNÖM! 
Vigyázzanak magukra karácsonykor is, hogy áldott lehessen az ünneplésük!   Pekár Zsolt polgármester 



KI SZÍVÜNK KIRÁLYA? 

Tesszük fel a kérdést az egyházi év elmúltával, hiszen Krisztus Királynak, a világmindenség 
királyának ünnepével zárul az egyházi esztendő. Ilyenkor még inkább átgondoljuk, hogy valóban az 
Isten áll az 1. helyen az életünkben? 

Krisztus Király ünnepét XI. Piusz pápa vezette be 1925-ben Quas primas kezdetű apostoli 
körlevelével. XI. Piusz pápa gondolatai ma is nagyon aktuálisak és megszívlelendők:  

„Midőn most az egész katolikus világ tiszteletét a Krisztuskirály iránt elrendelni szándékozunk, 
szintén a mai idők bajain óhajtunk segíteni, s az emberi társadalmat megfertőző betegség ellen 

akarunk hathatós orvosságot nyújtani. Korunk betegségének tartjuk ugyanis az úgynevezett 
laicizmust, vagyis a világias szellemet, annak tévedéseit 
és végzetes törekvéseit. Jól tudjátok – Tisztelendő 
Testvérek –, hogy ez az istentelenség nem máról 
holnapra támadt, hanem régóta lappang az államok 
vérkeringésében. Először Krisztus uralmát minden 
nemzetek fölött kezdték kétségbe vonni. Majd tagadták 
az Egyháznak magától Krisztus Urunktól nyert jogát az 
emberi nem tanítására, a törvények meghozatalára és a 
népeknek az örök üdvösségre vezető úton való 
kormányzására. 
Majd fokozatosan tovább haladva, Krisztus vallását a 
hamisakkal egyenlőnek nyilvánították s szégyenszemre 
azonosan ítélték meg, azután a világi hatalomnak 
alávetették, a fejedelmek és közhatóságok kénye-

kedvének kiszolgáltatták. Még tovább mentek azok, akik 
az isteni vallást valami természeti vallással, 
természetes érzéssel akarták pótolni. Akadtak államok, 
amelyek azt vélték, hogy Isten nélkül is meglehetnek, s 
vallásuk az istentelenség és az Istennel nemtörődés lett. 

Az orvosság: Krisztust Úrnak ismerni el: értelmünk, akaratunk és szívünk felett. Ő a történelem 
és az élet Ura.” 

A XX. századi kihívásokkal kell ma is szembenéznie az emberiségnek. A liberális téveszmék nem 
ismernek sem Istent, sem embert. Ahol nem tekintik értéknek az Istentől kapott értékeket és 

értéknek akarják tekinteni azt, ami nem az. Rombolják az Isten és embertárs iránti elköteleződést, a 
családot, a nemzetet és a közösségeket. Mindez miért van így??? Mert az emberek szívében nem az 
Isten uralkodik, hanem a bűn, vagyis a gonosz lélek. Jézus országa nem látható módon van jelen, 
hanem az emberi szívekben. Ő ott szeretne az első lenni, vagyis uralkodni. Az Isten így alkotott 
meg minket. A gonosz lelkek azon munkálkodnak, hogy ez ne így legyen. Sajnos be kell vallanunk, 
hogy most nagyon erősen támad a gonosz. Jól ismerjük a bevált mondást: „Legjobb védekezés a 
támadás.” Vagyis lelki harcot kell felvennünk a gonosz ellen! 
Szent Pio atya így bátorít minket: „Milyen boldogság van a lelki csatákban! Csak tudnod kell, 
hogyan kell harcolni, hogy biztosan győztes legyél.” 

Hogyan kell harcolnunk? A végső győztes, vagyis Jézus Krisztus oldalán. Lelki fegyvereink: 
imádság (főleg a rózsafüzér és Szentségimádás), szentelmények (kiváltképpen a szenteltvíz) és a 
szentségek, különösen is a Szentgyónás és a Szentáldozás. 



Szent Pio atya mondja a Szentmiséről: „Minden alkalommal, amikor részt veszünk a Szentmisén, 
olyan csodálatos hatásokat és köszönetet produkál bennünk, amelyeket elképzelni sem tudunk!” 

A gonosz lelkek félnek ezektől a lelki fegyverektől. Ezért is van esélyünk a győzelemre. Kérdés, 
hogy használjuk-e?! Ha nem, akkor nem is kell csodálkoznunk, hogy a gonoszság erői előre 
törnek… 

Jézus Szíve litániában imádkozzuk: Jézus Szíve, minden szív királya és központja. Az én szívemnek 
is Ő a királya? Vagyis Ő az első nekem? Úgy alakítom az életemet, ahogyan Ő kéri? Elköteleződöm 
felé? 

Egy közismert ének szavaival kívánom és kérem, hogy minden emberi szív valódi királya legyen 
Jézus Krisztus, a Megváltó. 

Ó, édes Jézus, ég és föld dicsőséges királya, 
hozzád repes az angyalok alázatos imája. 

Édes igád terhe ellen fellázadt a gonosz szellem, 
szívek trónját bitorolja, de mi híven kiáltunk: 

Jézus a mi királyunk. 

Imádságos üdvözlettel: László atya 

GYÜLEKEZETEINK ÜNNEPI RENDJE 
 

ÜNNEPI MISEREND KARÁCSONYI IDŐBEN AZ ÁSZÁRI RÓMAI KATOLIKUS 

TEMPLOMBAN 
 

 December 25-én 11:30 – ünnepi Szentmise Jézus születésének ünnepén 

 December 27. 11:30 – Szentmise Szent Család Vasárnapján 

 December 27-én a Szentmise végén megáldásra kerülnek az idei esztendő borai. Akinek 
van saját bora, hozza el megáldásra. Az üvegpalackokat az oltár előtti kisasztalra lehet 
elhelyezni. 

IMA A JÁRVÁNY MEGSZŰNÉSÉÉRT 

Mindenható Istenünk! 
A Te irgalmas Szívedhez sietünk a járvány napjaiban. Bocsásd meg nekünk, hogy mohóságunkkal 
megsebeztük a Te teremtett világodat. Bocsásd meg, hogy gyakran felszínes rohanás volt az 
életünk.  
Taníts minket a csendre, az elmélyülésre. Tanítsd a családokat, hogy újra felfedezzék a közös 
imádság ajándékát! 
Segíts minket, hogy a járvány idején ne a félelem, hanem a Benned való bizalom, és a másoknak 
való segítés vágya töltsön be minket. 
Támogasd mennyei erőddel és védd meg az orvosokat és az ápolókat, adj gyógyulást és bátorítást a 
betegeknek, add, hogy a haldoklók érezzék a Te közelségedet, az elhunytaknak pedig add meg, 
hogy beléphessenek a Te örök szereteted országába. 
Kérünk, hogy irgalmas Szíveddel tekints reánk és adj testi-lelki erőt, egészséget hivatásunk 
betöltéséhez! 
Kérünk, szüntesd meg ezt a járványt, hogy testileg és lelkileg is egészségesen élhessünk a Tőled 
kapott világban a Te törvényeid szerint. 



Boldogságos Szűzanya, akit Édesanyánkul rendelt Krisztus a kereszten, állj anyai szereteteddel 
minden szenvedő mellett! 
Szent II. János Pál Pápa, az irgalmasság titkának apostola, könyörögj Egyházunkért és az egész 
világért! Ámen 

Istentől megáldott és kegyelmekben gazdag, békés Karácsonyi Ünnepeket kíván: 
Magyaros László atya 

 

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND 
 

 „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.” (Lk 2, 14) 

Az idei évben a karácsonyi ünnepkörben Ászáron nem tartunk istentiszteleteket, 

helyette a gyülekezeti tagoknak kiküldött, az ünnepi alkalmak igehirdetéseit 
tartalmazó írásos anyagot javasoljuk olvasásra. 

Áldott, boldog ünnepeket! 
Bajnóczi Márió evangélikus lelkész 

 

KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEI ÁSZÁRON 

A GYÜLEKEZETI TEREMBEN 
 

 December 24-én, csütörtökön 17:00 órakor szenteste, ünnepi istentisztelet a templomban 

 December 25-én, pénteken de.10:00 órakor, karácsony első napján úrvacsorás istentisztelet a 

templomban 

 December 27-én, vasárnap, de.10:00 órakor istentisztelet a gyülekezeti házban 

 December 31-én, csütörtökön, Óév napján, 17:00 órakor istentisztelet a gyülekezeti házban 

 2021. január 1-én, pénteken, Újév napján 10:00 órakor istentisztelet a gyülekezeti házban 

A JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK SZIGORÚ BETARTÁSA ÉS BETARTATÁSA MELLETT SZERETETTEL 

HÍVUNK ÉS VÁRUNK MINDENKIT AZ ÁSZÁRI REFORMÁTUS PRESBITÉRIUM NEVÉBEN: 

Vajsné F. Ibolya református lelkész 

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT ÁSZÁRIAK, KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEIEK! 

A megyei önkormányzat egyik fontos célkitűzése, hogy a megye 76 településén élők ne csak 
szűkebb pátriájukra legyenek büszkék, 
hanem úgy tekintsenek Komárom-Esztergom 

megyére is, ami szoros kötelékként fűzi 
össze valamennyi benne élőt. 
Ahhoz, hogy egyre többen a megye 
polgáraként is gondolhassanak magukra, s 
hogy egyre többször hangozzon el a 
„Komárom-Esztergom megyei vagyok!” 
kijelentés, még sok és örömteli munkát kell 
elvégezni. A megyei önkormányzat ezért 
kiemelt feladatként erősíti a helyi 

közösségeket, segíti történelmünk, értékeink megismertetését, a hagyományok, a nemzetiségi 
kultúra ápolását. 

A MEGYE, AHOL TUD, SEGÍT 
Korszerűbbek lettek Ászár önkormányzati tulajdonú 
épületei a megyei önkormányzat által koordinált Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) nyertes 
uniós pályázatnak köszönhetően. A külső szigetelés és a 
nyílászárók cseréje után mintegy harmincmillió forint 

hozzájárulással napelemes rendszerrel korszerűsítették a 
Jászai Mari Általános Iskola, az Egészségház és a Kuckó 
Óvoda épületét, valamint a sportöltözőt. 
– Azóta, a fejlesztésnek hála, az intézmények fenntartási 
költségei jelentősen csökkentek, kevesebb lett a 

villanyszámla – összegezte az eredményeket Popovics 
György, a megyei közgyűlés elnöke a fejlesztésről.



A 2020-as évben a járvány vissza-visszatérő nehézségei ellenére az Identitás program pályázati 
forrásának köszönhetően azon dolgoztunk, 
hogy a megye távolabbi területein élők 
megismerjék egymást és a természeti 
adottságokat, az épített örökséget. 2021-

ben, a járvány elmúltával, szeretnénk, ha sor 
kerülhetne az Ászár-Úny Páros Települési 
találkozóra mindkét településen, valamint a 
Boros Tematikus Találkozóra is, melynek 
ezúttal Ászár adhat otthont. 
Örömömre szolgált, hogy egy kulturális 
pályázat keretében olyan kistelepülési 

rendezvények és megyei előadók 
támogatására is lehetőség nyílt, akik színesítették a vidék kulturális életét, szolgálták a 
közösségépítést. 
Szerencsések vagyunk, hiszen bővelkedünk kulturális, természeti és épített kincsekben egyaránt. 
Ászár is sokra büszke lehet, amit az is jelez, hogy eddig három értékkel gyarapította a Megyei 
Értéktár színes sokféleségét: Jászai Mari szülőháza, Ászári Asszonyfektető, az Ászári borkultúra 
értékei. 
Hisszük, értékeinket megbecsülve, együvé tartozásunkat felismerve erősebbek, többek vagyunk. 

Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke 

JÉGVARÁZS A JÁSZAI MARI TÉREN 

Idén is felöltöztettük advent első vasárnapjára a Jászai Mari teret. A szokásos fényfüzérek, 
betlehem, harangjáték mellett új elemek is megjelentek a téren. A betlehemi jászolhoz közeledve 

karácsonyi zenék töltik meg a zenepavilont. De van ettől egy 

sokkal látványosabb újdonság is. Téli, havas hangulatot varázsolva 
a hó nélküli karácsonyvárásunkba, a gyerekek nagy örömére 
gyönyörű színekkel megjelent a tér egyik sarkában, a kicsik által 
jól ismert Jégvarázs című animációs filmből Olaf a hóember, Sven 

a rénszarvas, Anna, Elza és Kristoff. Kicsik, nagyok, családok 
fotózkodnak a mesefigurákkal. 
Hol vásároltuk? – kérdezték többen. Nem boltban vettük, de még 
csak nem is futárcég szállította ki nekünk. Önkormányzati 
dolgozóink készítették (Kovács Gábor, Kovácsné Orbán Erzsébet, 

Nagy Katalin, Matusek Róbert és Szabó Zsolt) esős, rossz időben, mikor a közterületeken nem 
tudtak tevékenykedni. Olyankor rajzolták, fűrészelték, festették, csavarozták, kiszállították, 
felszerelték, visszavitték, megerősítették, újrafestették, …Most meg itt áll ovisokat, iskolásokat 
boldogítva. 
Köszönjük dolgozóinknak ezt a szépen kivitelezett munkát! Jó olyan emberekkel együtt dolgozni, 
akik nem csak munkahelynek tekintik az önkormányzatot, hanem sajátjuknak is érzik a falut. 
Büszke vagyok Rájuk, de a település lakói is büszkék lehetnek az ilyen emberekre! 

Pekár Zsolt polgármester 

Megyezászló átadás 2019-ben 



HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁBÓL 

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 Képviselő-testület a 2020. november 9. napjától, a veszélyhelyzet kihirdetését követően nem 

hívható össze döntéshozatalra. Helyette a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet 
idejére biztosított feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester hoz döntéseket. Ebben az 
időszakban a próbálok csak a járványügyi védekezésben, illetve az önkormányzat működésében 
nélkülözhetetlen határozatokat meghozni, rendeleteket megalkotni. Mindezen döntéseimről a 
Képviselő-testületet a veszélyhelyzet feloldását követő ülésen tájékoztatnom kell. Ezen tájékoztatási 
összefoglalót –reményeim szerint – már a 2021. évi március eleji újságunkban meg tudom 
jelentetni. 

Egy, a település valamennyi lakosát érintő döntésemről azonban most adok tájékoztatást. 
Polgármesterként Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 
gyakorolva a háziorvosi ügyeleti szolgálat 2021. január 1-től történő ellátására a beérkezett 
ajánlatok közül a legkedvezőbbet, az Országos Rendezvénybiztosító Mentőszolgálat ajánlatát 
fogadtam el. A 16 települést ellátó ügyeleti szolgálat működéséhez, az érintett önkormányzatok által 
2021. évben fizetendő összesen 2 290 000 Ft/hó, azaz Kettőmillió-kettőszázkilencvenezer forint/hó, 
a 2020. január 1-jei lakosságszámok alapján a 16 település összesen 19 927 lakosa után fizetendő 
115 Ft/lakos/hó önkormányzati hozzájárulásból a lakosságszám arányában 1721 lakos után Ászár 
Község Önkormányzatára eső 197 915 Ft forint havi hozzájárulás havonkénti megfizetését vállaltam az 

Országos Rendezvénybiztosító Mentőszolgálattal. Az ezen feltételeket tartalmazó szerződést aláírtam. A 

Kisbéri Kistérség 16 településének (Csép orvosi ügyeletileg Komáromhoz tartozik) mindegyik polgármestere 
meghozta a rájuk vonatkozó döntést, így 2021. január elsejétől folytatólagosan működni fog az orvosi 
ügyelet.  

Pekár Zsolt polgármester 

MINDENKIT ARRA KÉRÜNK, HOGY A JÁRVÁNYHELYZETBEN HOZOTT VÉDELMI 
INTÉZKEDÉSEKET TOVÁBBRA IS SZIGORÚAN ÉS KÖVETKEZETESEN TARTSA BE! 

A táblázat a koronavírus magyarországi terjedésének számait mutatja napjainkban, összehasonlítva 
az előző újságunk adataival.  A számok - sajnos – a novemberi állapottól is jobban - magukért 
beszélnek! Már Ászáron és a környező településeken is többen megbetegedtek a COVID-19 

koronavírustól, sőt többen annak következtében távoztak el a minden élők utolsó földi útján.  
VIGYÁZZANAK MAGUKRA! JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNOK MINDENKINEK! 

Pekár Zsolt polgármester 

DÁTUM  
AKTÍV 

FERTŐZÖTT 
ELHUNYT GYÓGYULT ÖSSZESEN 

NAPI ÚJ 

ELHUNYT 
NAPI ÚJ 

GYÓGYULT 
NAPI ÚJ 

FERTŐZÖTT 

Komárom-Esztergom 

megyei fertőzöttek 
száma a kezdetektől 

2020-11-11 91 358 2697 28 808 122 863 101 1223 3945 3049 

2020-11-12 94 704 2784 29 302 126 790 87 494 3927 3208 

2020-11-13 99 202 2883 29 802 131 887 99 500 5097 3386 

2020-12-11 185 878 6622 78 700 271 200 171 1338 6197 8110 
2020-12-12 189 694 6784 79 769 276 247 162 1069 5047 8283 

2020-12-13 192 683 6965 80 752 280 400 181 983 4153 8428 

2020-12-14 194 194 7130 82 546 283 870 165 1794 3470 8558 

2020-12-15 195 411 7237 83 115 285 763 107 569 1893 8668 



2020-12-16 197 246 7381 83 940 288 567 144 825 2804 8769 

 

Anyakönyvi  h írek  

Sok szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóit: 
Szabó István és György Katalin kisfia: Bálint 

Sáhó Péter és Alföldi Nóra kisfia: Márk 

Kálmán Imre és Szőnyi Brigitta kisfia: János Krisztofer 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 
Farkas Károlyné sz.: Kégli Magdolna (90) 

Kálmán Bálintné sz.: Cser Rozália (76) 
Kasza Károly (61) 
Bogdán Imre (68) 

Butter Csaba Nándor (71) 

Lanczendorfer Melinda aljegyző 

T I S ZT E L T  Á S ZÁ R I  AD Ó ZÓ K !  
Magyarország Kormánya az elmúlt időszakban több olyan törvényt, kormányrendeletet hozott, 
amelyek 2021. január 1-től jelentősen érintik az adózással kapcsolatos feladatokat mind az adózók, 
mind az önkormányzat részéről. Ezekről szeretném Önöket röviden tájékoztatni és kérni 
együttműködésüket. 

2021. január 1-től a gépjárműadó a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
hatáskörébe kerül át. Ez azt jelenti, hogy a fizetendő adóról nem az 
önkormányzat, hanem a NAV küldi a határozatot, azt a NAV 

számlájára kell megfizetni. A helyi adókkal együtt ne várják a 
gépjárműadó csekket! Ebben az évben novemberben forgalomba 

helyezett gépjárművekről még az önkormányzat küldi meg a határozatot az 
idénre fizetendő adóról (és a csekket), illetve a forgalomból kivont 
gépjárművek után a törölt adóról. A 2020. december 31-ig meg nem 

fizetett adókat (hátralékot) még az önkormányzathoz kell majd 
befizetni, azok behajtása is az önkormányzat feladata lesz. 

A helyi iparűzési adóról szóló adóbevallásokat a gazdasági társaságok és az egyéni vállalkozók 
kizárólag az állami adóhatóságon keresztül, az általa rendszeresített nyomtatványon küldhetik be 
(ÁNYK). Január 1-től az E-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai visszavonásra 
kerülnek. A papír alapon beküldött bevallásokat nem áll módunkban elfogadni! Kérem az 
elektronikus ügyintézésre kötelezetteket, figyeljék a hivatali kapun/ügyfélkapun keresztül küldött 
küldeményeket, azok sok esetben úgy érkeznek vissza, hogy nem kerülnek letöltésre. Az ügyiratot 
ebben az esetben is kézbesítettnek kell tekinteni. 
A desztilláló berendezés (pálinkafőző) vásárlását 15 napon belül továbbra is be kell jelenteni az 
önkormányzathoz, ami továbbításra kerül a NAV-hoz. Évente 86 liter párlat ingyen állítható elő 
(nem kell az eddigi adójegyet megvenni), de ezt az előállítás előtt be kell jelenteni a NAV-hoz. 

Ennek pontos menete még számunkra sem ismert, de igyekszünk minden információt időben 
összegyűjteni és szükség esetén segítséget nyújtani. 



Az adóbefizetések könyvelése során látható volt, egyre többen fizetik az adót utalással. Ezekben az 
esetekben a csekkek nyomtatása felesleges kiadást jelent az önkormányzat számára. A vírushelyzet 
az önkormányzat költségvetését sem kímélte, megpróbálva a költségeket csökkenteni, kérem azokat 
a Tisztelt Adózókat, akik tudják, hogy a jövőben az adókat nem csekken fogják fizetni, jelezzék ezt 
az önkormányzat felé. Legegyszerűbb módon az ado@aszar.hu email címre elküldve nevüket és 
adóazonosító jelüket tehetik ezt meg, de jelezhetik ezt a 34/353-938 telefonszámon is. Befizetési 
lehetőség még az ügyfélkapus regisztrációval elérhető EFER rendszer, melyről részletes 
tájékoztatást az önkormányzat honlapján az E-ügyintézés ikonra kattintva találhat. 
Segítő együttműködésüket előre is megköszönve kívánok mindannyiuknak kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet! 

Tóth Katalin adóügyi ügyintéző 

J Ó  T U D N I !  K Ö Z É R D E K Ű  T E L E F O N S Z Á M O K ,  

E L É R H E T Ő S É G E K ,  N E M C S A K  J Á R V Á N Y  I D E J É R E  
KÖZSÉGHÁZA ( Polgármesteri Hivatal): +36-34-353-938 

Mellékek: 101 – titkárság, hagyaték; 102 - szociális osztály; 103 – humánpolitika;  
104 – gazdálkodás, pénzügy, adóügy; 105 – aljegyző; 106 – családsegítő; 108 – polgármester 

ALJEGYZŐ: +36-70-967-7575  e-mail:  jegyzo@aszar.hu 

POLGÁRMESTER: +36-30-512-5493 e-mail:  polgarmester@aszar.hu 

KISBÉRI JÁRÁSI HIVATAL: +36-34-795-730 

DR. NEMES TÜNDE HÁZIORVOS:  

Ászári rendelő: +36-34-353-755  

Kisbéri rendelő +36-34-552-600 /ez a Kisbéri Kórház portaszolgálata/  
Rendelési időn kívül, valamint sürgős esetben az alábbi mobilszámon : +36-20-9586279  

E-mail: rendelo2881@gmail. com 

FOGORVOSI RENDELŐ: +36-30-263-9511 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT: +36-34-353-512, +36-70-882-2963 

GYERMEKORVOSI KISBÉRI RENDELŐ: +36-34-352-938 

ORVOSI ÜGYELET (KISBÉR): +36-34-354-000 

„ÁSZÁRI GYÓGYSZERTÁR”: +36-34-590-404 

JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA: +36-34-3525-386 

KUCKÓ ÓVODA: +36-34-352-334 

KÖNYVTÁR, KÖZÖSSÉGI HÁZ: +36-34-552-195 

LOMTALANÍTÁS MEGRENDELÉSE: +36-34-359-355 

Hibabejelentők 

KÖZVILÁGÍTÁS: www.kozvilhiba.hu 

VÍZKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS: +36-80-426-426 

GÁZSZIVÁRGÁS: +36-80-301-301 

Meleg ételrendelés: 
AZ ISKOLA KONYHÁJA: +36-70-942-6667 vagy +36-30-993-7051 

ARANYFÜRT VENDÉGLŐ: +36-34-352-058 

HATSZÖG BÜFÉ: +36-20-260-0892 

mailto:ado@aszar.hu


Pekár Zsolt polgármester 

K O M M U N Á L I S  H U L L A D É K  E L S Z Á L L Í T Á S A  A Z  Ü N N E P E K  

A L A T T  

TÁJÉKOZTATJUK  A  TISZTELT LAKOSOKAT, HOGY A HÁZTARTÁSI  HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA  AZ 

ÜNNEPEK ALATT A KÖVETKEZŐKÉPPEN MÓDOSUL 

December 23-a /szerda/:  szelektív hulladék elszállítása (fekete kuka) 

December 25-e /péntek/:  háztartási vegyes hulladék elszállítása (zöld kuka) 

December 31-e /csütörtök/: háztartási vegyes hulladék elszállítása (zöld kuka) 

Január 1-én /pénteken/ nem lesz szemétszállítás! 
Kérjük, hogy a gyűjtőedényeket reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni! 

A januári gyűjtési rendről a VERTIKÁL Zrt. levélben tájékoztatja a lakosságot. Ászáron a 2021. 
évben a pénteki szállítási nap megmarad. 

Figyeljenek a megváltozott szállítási rendre, és figyelmeztessék erre ismerőseiket is! 
Pekár Zsolt polgármester 

HÍREK AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ISKOLÁBÓL 

A JÁSZAIBA IS BEKÖSZÖNTÖTT AZ ŐSZ 

"Itt van az ősz, itt van 
újra..." címmel hirdettünk 
pályázatot, versenyt az őszi 
szünetre az ősz jegyében 
iskolánkban, az alsó és 
felsős diákok részére. Az 
alsó évfolyamosokat egyéni 
versenyben ŐSZI KÉP 
készítésére hívtuk, a 
felsősöket pedig 

osztályszintű, csoportos 
munkára egy ŐSZI 

KOMPOZÍCIÓ 
összeállítására.  
Nagyon sok tanuló 
érdeklődését felkeltette a 
felhívás, és a gyerekek 

idejüket nem sajnálva vetették bele magukat az alkotó munkába, szorgoskodtak az őszi szünetben.  
Az alsó tagozatosok körében a legszorgalmasabbak az első osztályok voltak, de a többi osztályból is 
szép számmal érkeztek a szebbnél-szebb, igényesen elkészített pályamunkák. A tanulók sokféle 



természetes anyagot felhasználva alkották meg ötletgazdag, kreatív őszi képeiket, illetve őszi térbeli 
alkotásaikat. Az elkészített alkotások 
zsűrizésre és értékelésre kerültek. Minden 
alsós osztályban a legjobb 1-5. helyezés 
került díjazásra, azonban minden tanuló 
munkáját elismertük és jutalmaztuk. A 

felsősök őszi kompozíciói szintén 

díjazásra kerültek. Impozáns kiállítás 
kerekedett ezekből a munkákból, amik az 
iskola aulájában 2 héten át megtekinthetők 
voltak. A kiállított pályamunkák 
csodálatos őszi hangulatot, és esztétikai 
élményt nyújtott mindenki számára. 
A kiállítás megnyitására és a díjak 
átadására november 11-én egy „TÖK-

életes nap” keretein belül került sor. Ezen a napon nem csak az aula pompázott színes, őszi ruhában, 
hanem az iskola tanulói, tanárai, technikai dolgozói is hasonló őszi színeket öltöttek magukra. E nap 
koronája volt a konyhás nénik által sütött tökmagos pogácsa, amit minden gyermek jóízűen 
fogyaszthatott el.  

Az iskola honlapján, facebook oldalán megtekinthető a kiállítás, és a képek tovább mesélnek 
helyettünk.  

DÖK  

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP  
November 13-án pályaorientációs napot tartottunk iskolánkban. Tavaly olyan előadókat, szülőket 
hívtunk, akik a foglalkozásukról meséltek a gyerekeknek, népszerűsítve a hiányszakmákat, vagy 
csak azzal a céllal, hogy felkeltsék az érdeklődést egy-egy munkaterület iránt. Az idei tanévben a 
kialakult járványhelyzet miatt erre nem volt lehetőség, ezért olyan programokat szerveztünk a 
diákoknak, ami mindenkit megmozgatott, kreativitásra ösztönzött. 
Az alsó tagozatosoknak osztályonként 3-4 plakátot kellett készíteniük, egy-egy általuk kiválasztott 
foglalkozást bemutatniuk. Nagyon szép alkotások születtek, különösen, amikor a gyerekek a 
jövőbeli terveikről szóló rajzokkal színesítették munkájukat: Mi leszek, ha nagy leszek címmel. 
A felső tagozatosoknak osztályonként három foglalkozást kellett választaniuk, és ezeket 
bemutatniuk. Az iskola tornatermében ültünk össze, betartva a járványügyi előírásokat.  
Először a 8. osztályosok előadását hallgathattuk meg. Ők a fodrász, színész és bolti eladó 
hivatásokat választották. Nagy sikert arattak, különösen, amikor Sulyok Tamás riportját mutatták 
be, amit Szakács Hajnalka színésznővel készített. 
A 7. b. osztályosok elsőként az autószerelő szakmáról beszéltek, majd egy vidám kisfilmet 
mutattak be a szakácsok életéről. Ezt követően a tanári életpálya szépségeire hívták fel a 
figyelmet. Előadásukat közös énekkel zárták.  
A 7. a. osztályosok a rendőrök, egészségügyi dolgozók, orvosok, mentősök munkáját mutatták be. 
Előadásukat színesítették a foglalkozásnak megfelelő öltözékkel, a személyes szülői élményekkel is. 
Végül egy riportot láthattunk, melyet Mocher Samu készített nagypapájával, Mocher Imrével, aki a 
családi vállalkozásukat mutatta be, népszerűsítve a gépi forgácsoló és esztergályos szakmákat is.  
A 6. osztályosok a gyógyszerész szakma rejtelmeibe kalauzoltak el minket, majd a lovász 
mesterséget mutatták be. Előadásukat színesítette a foglalkozásokhoz elengedhetetlen 



munkaeszközök bemutatása. Láthattunk nyerget, kengyelt, kantárt is. Végezetül a vasúti dolgozók 
munkájáról készítettek egy rövid ismertetőt Mit ajánl számunkra a MÁV? címmel. 
A napot az 5. osztályosok programjával zártuk, akik meséltek a cukrászok, programozó 
informatikusok munkájáról, majd egy vállalkozó életét és mindennapjait mutatták be.  
Nagyon színvonalas és élményekkel teli nap volt! Köszönet érte az osztályfőnököknek, diákoknak 
és a szülőknek! 

MIKULÁS NAP AZ ISKOLÁBAN 

Megrendezésre került a Mikulás fogadtatása az iskolában. A télapó krampuszaival érkezett, ahol az 
alsós osztályok apraja nagyja a szokásokhoz kellően kis műsorral fogadta. Idén nem az 
osztályokban látogatta meg az alsó tagozatos diákokat, hanem az aulában pihenhetett meg az iskolai 
karácsonyfa mellett. A gyerekek nagyon szép műsorokkal fogadták a különleges küldöttséget. Az 
ajándékosztást követően egy közös kép a Mikulással zárta a napot. Az öreg Mikulás boldogan 
távozott az iskola kapuján, örült neki, hogy a gyerekek a járványban is így gondoltak rá. Így telt 
nálunk ez a nap az iskolában. 

Sulyok Tamás  8. osztály 

ÍGY VÁRJUK A KARÁCSONYT 2020-BAN, ÜNNEP ELŐTTI GONDOLATOK 

DIÁKJAINKTÓL 

KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS 

Az év legszebb ünnepe a karácsony, szerintem ezt az ünnepet mindenki nagyon várja. 
Anyával és apával feldíszítjük a lakást angyalkákkal, hógömbbel, szánkóval és csillagokkal és 
adventi koszorút készítünk, minden vasárnap meggyújtunk egy gyertyát karácsonyig. 
Karácsony előtti héten mézeskalácsot süt a család, természetesen én is kiveszem belőle a részem. 
Nagy izgalommal tölt el, mit hoz a Jézuska, mi lesz a fa alatt? Az ajándékok kicsomagolása után 
megyünk a nagyszülőkhöz, dédikhez, hisz ez a nap a szeretetről szól. 

Gregorits Lili 3. osztály 

KARÁCSONY 

A karácsony a legszebb családi ünnep, ezért nálunk az ünnepi készülődés is családi 
program. Első lépésként az adventi koszorút készítettük el, majd elhelyeztük a kültéri 
és benti ünnepi dekorációt. Az előző évekhez hasonlóan részt vettünk a karácsonyi 
cipősdoboz akcióban. Sokszor hallgatunk karácsonyi dalokat és zenéket. Hétvégére 
mézeskalácssütést tervezünk. Karácsony előtti napokban sütjük a finomabbnál 
finomabb süteményeket, nagy kedvencünk a linzerkarika. Nagyon várom az idei 
karácsonyt! Remélem mindenkinek szép lesz az ünnep! 

Geczinger Kitti 3. osztály 

HOGYAN VÁROM A KARÁCSONYT? 

Közeledik a kedvenc ünnepem, a karácsony. Feldíszítjük anyukámmal a lakást, és elkészítjük 
közösen az adventi koszorút is. 
Sütünk mézeskalácsot, közben karácsonyi dalokat hallgatunk. A szobámba egy kis karácsonyfát 
díszítünk, hogy még jobb hangulatot varázsoljunk. Szárítunk narancskarikákat, sütünk-főzünk. 
Az adventi időszakban minden vasárnap gyertyát gyújtunk. Becsomagoljuk az ajándékokat. 
Várom az ünnepet, a pihenést, a családdal együtt eltöltött időt! 



Kocsis Noémi 4. osztály 

IDÉN KÜLÖNÖS KARÁCSONYOM LESZ. 

Sajnos a covid helyzet miatt nem ülhetünk össze a nagyszüleimmel és az unokatestvéreimmel, 

csak szűk családi körben ünnepelhetünk. 
Advent első vasárnapján díszbe borult a ház. Karácsonyi kopogtatót és adventi koszorút 
készítettünk. 
Kint kivilágított jégcsapok lógnak az ereszen. 
Mézeskalács illat lengi majd be a házat. Közösen el fogjuk készíteni az ünnepi vacsorát. 
Aztán izgatottan várom, hogy megjöjjön a Jézuska és kibonthassam az ajándékokat. 

Seres Viktória Angyalka  4. osztály 

MIBEN LESZ MÁS EZ A KARÁCSONY? 

Az idei karácsony más lesz, mint az előző években.  
A megszokásoktól eltérő lesz a járvány kialakulása végett. Nem lesz Adventi vásár, Falu 
karácsony, mert vigyáznunk kell egymás egészségére. Az iskolai rendezvényen is csak mi 
diákok, tanáraink vehetünk részt, pedig az a szokás, hogy ilyenkor a 4. osztály rendezi az 
iskolában tartott Falu karácsonyt és utána a vendégfogadást meleg teával, forralt borral és 
zsíros kenyérrel. Ilyenkor a falu apraja-nagyja együtt ünnepel, de sajnos idén ez elmarad, 
mint elmarad az Adventi vásár is a sok szép kézműves ajándékokkal, díszekkel. A 
megszokottakhoz eltérően az iskolában is más lesz a karácsonyi ünnepély maszkban, 1,5 
méteres távolságban kell jelen lennünk, de legalább együtt ünnepelünk, mint egy" nagy 
család"! A karácsonyt mindenki várja kicsik és nagyok, de sajnos nem tud együtt 
ünnepelni az egész család, nincs pusziszkodás, ölelés, kézfogás. Ami megmaradt a 
hagyományokhoz illően, hogy az utcák, házak kivilágítása szebbnél-szebb fényáradatban 
pompáznak.  
Mi még is várjuk a karácsonyt,- szolid lesz és meghitt, amilyennek egy karácsonynak 
lennie kell! 

Imre Csanád 5. osztály 

HOGYAN KÉSZÜLÖK A KARÁCSONYRA? 

A karácsony a szeretet ünnepe, Jézus születésének napja. Közismert jelképe a feldíszített fenyőfa. 
Az ünnepre való készülődést sok izgalmas, várakozással teli napok előzik meg!  
Én, hogy készülök az ünnepekre? 

Karácsony előtt már nagyon izgatott vagyok, alig bírom kivárni a 24 napot!  
Az adventi időszak tehát a várakozás jegyében telik el. Négy héten át minden hétvégén vasárnap 
meggyújtunk egy gyertyát az adventi koszorún. Minden évben szoktunk díszeket készíteni, amelyek 
az ablakokra és az ajtókra kerülnek fel. Ezek készítése nagy örömmel tölt el, mert nagyon szeretek 

kézműveskedni, kreatív dolgokat alkotni. A mézeskalácssütés sem maradhat el… 

Én így készülök az ünnepekre, mely számomra az év legboldogabb napja! 

Nagy Noémi Napsugár 5. osztály 

KARÁCSONY 
Számomra a karácsony a legkedvesebb ünnep. Nem csak azért, mert sok 
ajándékot kapok, hanem mert ilyenkor a család együtt ünnepel. A 



karácsony a szeretet ünnepe, ilyenkor Jézus születésének örvendünk. 
Ilyenkor a házak is szép karácsonyi öltözéket kapnak, ami fokozza a 
karácsonyi hangulatot. A legjobban a süteménykészítést szeretem, amikor 
az egész lakást a mézeskalács illata járja át. 

Csonka Nóra 6. osztály 

Én azért várom a karácsonyt, mert sok ajándék lesz a fa alatt, és sok 
finomság az asztalon. A család mindig közösen díszíti fel a karácsonyfát nálunk 
és ilyenkor jókat beszélgettünk közben. A zsúfolt hétköznapok után végre, 
békében, nyugalomban tölthetjük el az ünnepeket. 

Csonka Balázs 6. osztály 

KÉSZÜLŐDÉS AZ ÜNNEPEKRE 

Régebben nagyobb izgalommal vártuk a decembert. Az osztályok ilyenkor már a 
Falukarácsonyra készültek az előadásaikkal, ahol megmutathatták tehetségüket szüleik, 
nagyszüleik előtt. 
Sajnos a karácsonyi pulcsik, kiegészítők mellé idén egy maszk is társul, ez egy kicsit 
beárnyékolja a készülődést, hangolódást. 
A nyolcadikosok Anett és Cinti néni segítségével gyönyörűen feldíszítették az iskolát és a 
hatalmas karácsonyfát, valamint az osztályok is igyekeznek ünnepivé varázsolni a 
tantermüket. Hogy a várakozás izgalmasabb legyen, Heni néni megszínesítette az adventi 
naptárt: minden nap egy kedves-vicces feladatot kell teljesítenünk. Nekem december 10. 
a kedvencem, amikor felemás zokniban és papucsban kell iskolába mennünk. 
Mind tudjuk, hogy az idei karácsony kicsit más lesz, mint a többi, de ahogy Győrfi Pál is 
javasolja, vigyázunk egymásra. 
Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt kívánunk mindenkinek! 

Kálmán Anna 7.a osztály 

KARÁCSONY 2020-BAN 
Idén a karácsony eltér a megszokottól. Sokan inkább otthon, szűk 
családi körben ünnepelnek. 
A késő esti séták és a vásárok elmaradnak, tekintettel a vírusra, 
és az emberek egészségére, de ettől függetlenül még lehet 
nagyszerű karácsonyunk, és lehet vidám az ünnep. Az én személyes 
kedvenceim a fadíszítés, a karácsonyi finomságok készítése és 
persze az ajándékozás. 
A készülődést már december elején elkezdik az emberek, így már a 
mi iskolánkban is áll a feldíszített karácsonyfa. A gyerekek pedig 
kezdenek a karácsony színeibe öltözni. 
Az ünnepek előtt lesz még mézeskalácssütés, és ünnepi műsor is, 
bár lehet, hogy ez utóbbi csak videón. Sajnos azt még nem tudjuk, 
hogy lesz falukarácsony a hagyomány szerint, de biztos vagyok 
benne, hogy mindenki örülne, ha lenne! 



Egy-két dolog viszont sosem változik, minden évben ilyenkor fel 
vannak díszítve a házak, és ha valaki tévét szeretne nézni, 
számítson arra, hogy minden a karácsonyról szól, minden csatornán 
karácsonyi filmeket adnak. Vannak „visszatérő” filmszereplők, 
például ki ne emlékezne Kevinre a Reszkessetek betörőkből?! Biztos 
vagyok benne, hogy mindenki ismeri! 

Bár abban már kevésbé, hogy mindenki szereti, és meg is nézi, de 
ez most mindegy. 

Egyszóval mindenkinek boldog karácsonyt, és készülődést kívánok!! 
Balázs Dóra Samuella 8. osztály 

ISKOLAI KARÁCSONY 

Iskolánk ünnepi díszbe öltözött. Vidám hóemberek integetnek az ablakokban, szebbnél-szebb 

hópihék díszítik az ajtókat. Az aulában gyönyörű karácsonyfa jelzi az ünnep közeledtét.  
„Itt van a szép, víg karácsony…” kezdi a 4. osztály egyik tanulója a karácsonyi verset.  Igaz, itt van, 

de hogy mennyire víg…?!  
Az idei évben is nagy izgalommal és lelkesedéssel készül az osztály. Minden tanuló vállalt kisebb- 

nagyobb szerepet. Az előadás során felelevenedik Jézus születésének története és egy kis fenyő 
sorsa, hogy hogyan vált pompázó karácsonyfává. 
A műsort a furulyások és zongoristák zenedarabjai is színesítik. A színjátszó szakkör szereplői a 
modern világból visszarepítik közönségüket nagyszüleik idejébe, az igazi csodavárós karácsonyi 
időszakba. A felállított karácsonyfa látványa és illata is hozzásegít ehhez. S megláthatjuk, hogy az 
igazi kincs a szívünkben a soha el nem fogyó szeretet.  
Sajnos a jelenlegi helyzethez igazodva csak az iskola tanulói láthatják az előadást. A falu „apraja-

nagyja” legfeljebb videófelvételen kísérheti figyelemmel. 
Reméljük, hogy ez a szép ünnep mindenki számára olyanná válik, ahogyan azt előre eltervezte.  
„Az ünnep a különbözőség. S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, 

láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre.”/ Márai Sándor/ 
Deák Annamária, Szakál Henriett és Tavaszi Piroska írásai alapján szerkesztette: 

Garas Mariann intézményvezető 

KÖSZÖNET 

Mi, itt az iskolában tanévekben számolunk, a tanév végén mondunk méltató szavakat, de most a 

2020-as esztendő lezárása alkalmából köszönetemet fejezem ki a pedagógus kollégáimnak, az 
iskola technikai dolgozóinak, tanulóinknak, szüleiknek a példás helytállásukért, a segítségükért, 
azért, hogy sikerült sok örömteli pillanatot varázsolni ebbe a koronavírustól terhelt időszakba is!  
Iskolánk informatikai eszközkészlete ebben az évben öt projektorral, - ebből három interaktív 

táblával egybeszerelet - gyarapodott, amelyek nagy segítségünkre vannak a mindennapos 

oktatásban, valamint színesebbé teszik a tanórákat. Megvásárlásukban Ászár Községért 
Közalapítvány, az iskola agilis Szülői Munkaközössége, a „Jászai Mari Általános Iskoláért” 
alapítvány, valamint fentartóként a Tatabányai Tankerületi Központ volt segítségünkre. A Szülői 
Munkaközösség egy nagy kapacitású mosógépet is vásárolt számunkra, amely megkönnyíti a 

technikai dolgozók munkáját. 
Az iskola aulájában december eleje óta plafonig érő karácsonyfa pompázik, ami megszépíti diákok 
és felnőttek számára az adventi időszakot. A fenyőfát HadnagyAttila és Volf Mónika Vörösmarty 
utcai lakosok ajánlották fel. 



Köszönjük a sok támogatást! Boldog ünnepeket kívánunk mindenkinek! 

 

HÍREK A KUCKÓ ÓVODÁBÓL 

„Eljött a karácsony, 
Gyertyák gyúlnak az fákon, 

Lágyszavú, kis harang csenget, 
Szívünk örömteli dalt zeng!” 

Lassan véget ér a 2020-as év! Sajnos vagy szerencsére…?! Sajnos, mert megint egy évvel 
idősebbek lettünk és szerencsére, mert rengeteg élménytől fosztott meg bennünket március óta, 
amióta a hírhedt „korona-vírus”-sal kell együtt élnünk. Úgy érzem, hogy mi ászáriak, megtettük a 
tőlünk telhető legtöbbet, és a legjobbat hoztunk ki az évből. Sajnos minden olyan programunk 
elmaradt, ahol óvodásaink „megmutathatták volna tudásukat” és ahol közösen ünnepelhettünk, 
szórakozhattunk volna különböző korosztályokkal. A digitális nevelés-oktatás az óvodában is 
szükségessé vált tavasszal. Az óvoda dolgozóinak, a szülőknek, a gyerekeknek új technikákkal, 
eszközökkel és egyéb megoldási lehetőségekkel kellett megismerkedniük annak érdekében, hogy az 
ovisok ne szenvedjenek hátrányt az előző évhez képest. Apróságaink társas kapcsolatai ugyanúgy 
megsínylették a „MARADJ OTTHON!” utasítást, mint a felnőtteké, hiszen hiányoztak a barátaik, a 
megszokott napirend és a kimozdulás otthonról. Természetesen énekeltünk, meséltünk nekik és 
online módon megoldható feladatokat küldtünk, de ez mégsem pótolta a személyes találkozást. De 
nem csüggedtünk és nem csüggedünk most sem. Folyamatosan idézzük fel az együtt átélt szuper 
dolgokat. Kirándulást, úszást, családi napot, bábszínházat, zenés előadást, táncos mulatságot, 
melyeken csak kacagó gyermekarcokat láttunk és maradandó élményt jelentettek gyermekeinknek. 



Felidéztük a pár évvel ezelőtti élőzenés (Pótkerék Gitár trió kíséretével) karácsonyi ünnepségünket, 
melyen a jelenlegi nagy csoportosok még csak kis csoportba jártak, de emlékeznek rá és boldogan 
mesének róla. A közös éneklésnek a 3-6 éves gyermekek gyönyörű csengő hangjának azt hiszem 
nincsen párja. Jó lenne jövőre újra így ünnepelni, fennhangon köszönteni a kis Jézust születése 
napján és ragyogó gyermekszemeket látni! Bízzunk benne, hogy így lesz! Az új évre szeretnék egy 
köszöntővel kedveskedni minden ászári lakos részére: 

„Száz tojáson kotló üljön, 
lencse, kolbász együtt főjön. 

A jószágod sokasodjon, 
Kemencédben tűz lobogjon. 

A jó Isten el ne hagyjon, 
 Egész évben így maradjon!”  (népi jókívánság) 

Áldott, békés karácsonyt és egészséggel teli boldog új évet kívánok! 

Az óvoda minden dolgozója és gyermeke nevében. 
Novák Viola intézményvezető 

ÁSZÁRI HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET HÍREI 

Az Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület az idei esztendőre is komoly tervekkel készült!  
De sajnos a COVID-19 elnevezésű világjárvány közbeszólt és áthúzta a programtervünket! 
Elképzeléseink egy részét a kialakult járványhelyzet miatt nem tudtuk megvalósítani. Hérics Márton 
születésének 165-ik évfordulójára rendezett megemlékezésünket még megtartottuk. Ahol jelen volt 
Dr Veres Zoltán megyei főjegyző, Rábacsécsény község önkormányzata,  Szabó Csaba levéltáros, 
sok érdekességet tartalmazó előadásával, és a Magyaros László által bemutatott szentmisével 
emlékeztünk Hérics Márton egykori ászári plébánosra.  
Ezt követően mindent le kellett mondanunk, előadásokat, bemutatókat, megemlékezéseket. Ahogy a 
járványhelyzet engedi, természetesen ezek megtartásra kerülnek! 
A pár hetes nyári szabadság alatt javítottunk, festettünk, fúrtunk-faragtunk. Ennek meg is lett a 

látszata, rendbe tettük a Gurdon-téri dolgokat, ill a református temetőben lévő II. világháborús 
katonai sírt és kerekes kutat.  

Ezenkívül összeállítottunk egy II. világháborús fényképanyagot és egy rövid leírást, az ászári 
történésekről.  
Továbbra is tesszük a dolgunkat, még ha nem is látványosan. De amint lehetőség lesz rá, 
bemutatjuk ezeket a dolgokat és folytatjuk a tervezett felújításokat. 
Végezetül szeretném megköszönni Polgármester Úr és az Önkormányzat segítségét, mindhárom 
felekezet együttműködését, tagságunk segítő hozzáállását.  
  



TISZTELT ÁSZÁRIAK! 

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! 

Wass Albert egy idevágó idézetével zárnánk a 2020-as esztendőt: 

 „Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a 
gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden este 
korábban szakad alá, és minden reggel későbben távozik, hideg támad, és befagynak a vizek, s a 
sötétség uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi, emberek pedig megijedünk, s eszünkbe jut 
mindaz a sok rossz, amit elkövettünk az esztendő alatt, és amikor eljön a legrövidebb nap, és a 
Világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a karácsonyfák 
gyertyáit, hogy az Úristen, ha alátekint, fényt lásson a földön, s megbocsássa a bennünk lévő jó 
miatt a bennük lévő rosszat.” 

Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület nevében: 
Kálmán János elnök 

ÁSZÁR KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY HÍREI 

AZ EMBERT PRÓBÁRA TEVŐ 2020-AS ESZTENDŐ MARGÓJÁRA 

Az Ászár Községért Közalapítvány 2020-ban is úgy kezdte az életét, ahogy az az előző években 
megszokott volt. Elkészítettük beszámolónkat a 2019-ben elvégzett munkákról, és döntést hoztunk 
a 2020-as évben ránk váró feladatokról is.  
És elindult az év! 
Farsangi időszakban megtartottuk a szokásos Alapítványi bálunkat, amely ebben az esztendőben is 
nagyon sikeres volt. Sok kedves vendég fogadta el meghívásunkat, és egy vidám, szórakoztató estét 
töltött velünk. Rendezvényünk jól sikerült, köszönet a sok támogatónak és a vendégeknek! Ezen a 
reggelen a Tájháznál felidéztük a régi disznóölések hangulatát. Igaz a disznó elmaradt, de egy kis 

friss pecsenye finom kenyérrel, a forralt bor és gyerekeknek a forró citromos tea, jó hangulatot 
teremtett. 

És jött március, amikor teljesen megváltozott minden. Minden, ami addig természetes volt, minden 
ami megszokott volt, minden ami emberi volt. 

Megváltozott az oktatás, a munkahelyeken hatalmas megszorítások történtek, a vendéglátás és a 
szórakoztató ipar szinte teljesen megszűnt. 
De az élet nem állhatott le teljesen, életvitelünk átalakult a kialakult helyzetben. Hozzá kellett 
szokni ehhez a számunkra idegen helyzethez, az életnek mennie kellett tovább.  
De megmaradt környezetünk széppé tétele virágokkal!  
Ez az Alapítvány feladata, amit évről évre szívesen megteszünk. Az önkormányzati dolgozókkal 
közösen virágokkal borítottuk be a tereket, utcákat, és a település nevezetességeit. Szép virágokat 
kapott a Tájház udvara, a Skanzen kertje, a Jászai tér, és a Jászai Emlékház is. Ezek a virágok 
gyönyörűen díszítették ezeket a helyeket. Az ide látogató vendégek mindig megemlítették, hogy 
gyönyörű a falunk minden utcája. 
Elmaradtak a településen a megszokott Családi rendezvények, a közös programok. A vírus 
mindannyiunk életét megváltoztatta. 



Az Alapítvány 2020. évi Munkatervét is módosítani kellett. Az ászári Jászai Mari Általános 
Iskolának az oktatás segítésére, egy Interaktív táblát vásároltunk. Ez a tábla segítséget nyújt az 
online oktatásban a pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt. 
A szokásos Adventi koszorúkötést is szűk körben volt lehetőségünk megrendezni. Mivel évről évre 

az Alapítvány biztosítja az 
Egyházak és az Önkormányzat 
részére az Adventi koszorúkat, 
ezért ezt a szép hagyományt így 
vittük tovább. 
 

A település ünnepi díszbe 
öltöztetéséhez, ebben az évben is 
sikerült új figurákat és 
fényfüzéreket vásárolni. A 
karácsonyi időszakban csodás 
formájukkal és fényükkel, ismét 
gyönyörű látványt nyújtanak az 
itt élő lakosságnak és a 
településen átutazóknak is. 
Büszkék lehetünk 
településünkre! 
Az szeptember hónap folyamán, 
megérkezett az Alapítvány 

számlájára a 2019-es adóbevallások utáni 1% támogatás. Köszönjük valamennyi adózónak, aki 
bennünket választott! Reméljük, hogy a jövő évben is bennünket választanak. 
Sajnos az év további eseményei is elmaradtak! Így az Adventi Kórustalálkozó, ami egy gyönyörű 
fénypontja szokott lenni az ünnepi várakozásnak. Elmarad a Jászai téren a Karácsonyra hangolódó 
közös éneklés is, ahol Ászár apraja - nagyja együtt szokott énekelni és beszélgetni egy kis forralt 
bor és finom tea mellett. Bízunk benne, hogy a következő esztendőben újra átélhetjük ezeket a 
közösséget összetartó és közösséget építő szép és emberi eseményeket! 

MÁR CSAK NÉHÁNY NAP, ÉS ITT LESZ KARÁCSONY MEGHITT ÜNNEPE! 

AZ ÁSZÁR KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA NEVÉBEN: 

MINDNYÁJUKNAK BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK! 

AZ ÚJ ÉV, MINDEN EMBER SZÁMÁRA LEGYEN GAZDAG EGÉSZSÉGBEN ÉS 
EREDMÉNYEKBEN! 

Magyar Tiborné a kuratórium elnöke 

AZ ÁSZÁRI KÖZSÉGI SPORT EGYESÜLET HÍREI 

HA A FOCILABDA BESZÉLNI TUDNA 2020-RÓL…… 
Mesélne a kora tavaszról, amikor hirtelen mellőzött lett ……. 
Mesélne azokról a napokról, hetekről, hónapokról, amikor sutba vágva várta, hogy végre valaki 
leporolja és újra érezhesse a zöld füvet a bőre körül…. 



Mesélne a focisták különbözőségéről, a hol így, hol úgy sikerült rúgásokról, a szúrós bokrokban 
landolásról, a patakban úszkálásról….. 
Mesélne a kiabálásokról, szitkozódásokról, a földhöz csapottak érzéséről….. 
Mesélne a kint töltött éjszakákról, napokról, amikor nem tudott a többiek között melegedni, mert őt 
(őket) kint felejtették…. 
És hosszasan mesélne arról, amikor kis gyerek kezek óvatosan felemelték, finoman gurították, 
szinte erőtlenül rúgták és közben kacagtak. És mesélne azokról a pillanatokról, amikor a meccseken 
a hálóban kötött ki és örömujjongás volt.  A játékosok egy nagy csókot nyomtak a repedezett bőrére 
és magukhoz ölelve futottak vele a pálya közepére….  

 

Abban a reményben kívánunk mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket, 
és az ÁSZÁR KSE ellenfeleinek rúgott gólzáporos új évet, hogy a 2021-es évben 

a mesének csak a végét kell megismételni. 

Az Ászár KSE vezetőségének nevében: Baksa Zoltánné 

AZ AVENGARDE VÍVÓSPORT EGYESÜLET ÉS ÁSZÁR 

A közelgő év vége miatt egy kis visszatekintésre invitáljuk a kedves Olvasókat, hogy láthassák, mi 
is történt 2020-ban az AvEnGarde Vívósport Egyesületnél. Ezzel is szeretnénk bemutatni milyen 

kötődésünk van az Önök községéhez. 
A Jászai Mari Általános Iskola sportcsarnoka hetente három délután is 
vívóinké volt. Az edzések vidám zaja lengte be a termet. A gyerekek 
lelkesen készültek a versenyekre, amiből akadt is egypár, és ahol is 
szép eredmények születtek. 
Januárban Budapestre utaztunk az Olimpici versenysorozat egyik állomására. 
Februárban Pécsre vitt utunk, mert részt vettünk a Diákolimpián. 
Márciusban Ászár adott otthont az Egyesületünk szervezésében megrendezett AvEnGarde GP egyik 

fordulójának. 
Ezután egy kis szünet következett a kialakult vírushelyzet miatt, de aztán rendhagyó módon, 
szabadtéren került megrendezésre Kisbéren, a Szigeten az AvEnGarde GP utolsó fordulója. 
Augusztusban Vidékbajnokságra utaztunk a Tisza mellé, Szolnokra. 

Szeptemberben a kora őszi napsugarak Balatonfüredre kísértek minket, ahol az Országos 
Bajnokságon szerepeltünk. 
Vívóink nagyon szép eredményeket értek el mindegyik versenyen. 
Az utazások minden esetben Ászár Község Önkormányzatának segítségével valósultak meg, amiért 
nagyon hálásak vagyunk. Külön köszönjük Pekár Zsolt polgármester úrnak, hogy mellénk állt és 
támogatja a gyerekek sportolási lehetőségét. 



Továbbá köszönjük az Általános Iskola vezetésének, hogy évek óta rendelkezésünkre bocsátja a 
tornacsarnokot. 

Kriszti néninek pedig azért jár köszönet, mert mindig mosolyogva fogadott minket és lelkesen 
segédkezett a tornacsarnokban rendezett versenyek lebonyolításában. 
Bízunk benne, hogy ez a jó kapcsolat az Egyesületünk és az Önkormányzat között a következő 
években is megmarad, ennek reményében kívánunk: 

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT! 

SZÉPKORÚAK KARÁCSONYI KÖSZÖNTÉSE 

Karácsony közeledtével az önkormányzat minden évben egy kis csomaggal kedveskedik a 60. 

életévüket betöltött lakosoknak. A decemberben mintegy 370 ászári szépkorú lakosnak hordták ki 
az önkormányzat dolgozói a gondosan összeállított kis meglepetést. 
Idén, a járványhelyzet miatt nem volt lehetőség a szépkorúak napja alkalmából köszönteni a község 

legidősebb hölgy és férfi lakosát, így most, 
ezen alkalomból Pekár Zsolt polgármester 
személyesen vitte ki az ajándékokat, Varga-

Gönczöl Éva és Szabó Hedvig ügyintézők 
kíséretében. A 2020-as esztendőben a 
legszebb korú Lengyel Jenőné, Manci nénit 
93., Sebestyén Imre bácsit 87. életévében 
köszöntöttük. Az idei év különlegessége, 
hogy Sebestyén Imre bácsi és felesége Erzsi 
néni élnek legrégebben, 68 éve házasságban a 
faluban. Kívánunk mindannyiuknak jó erőt, 
egészséget és sok boldogságot családjuk 
körében! 

Kívánunk Ászár minden szépkorú polgárának áldott, békés és boldog ünnepeket! 

Pekár Zsolt polgármester 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


