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ÁSZÁRI HÍREK  

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

 

"Ezredéves történelmünk bizonyságul szolgál,  
hogy nem vagyunk gyermek nemzet;  
1848-i történelmünk bizonyságul szolgál,  
hogy nem vagyunk elaggott nemzet."   Kossuth Lajos 

Ászár Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 

az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 

évfordulójának ünnepi megemlékezésére. 
 

2020. március 15-én 15:00 órakor 
ökumenikus istentisztelet a katolikus templomban,  

azt követően koszorúzás a Kocsis sírnál. 
Emlékezzünk együtt 1848-1849 hőseire, magyarjaira!  

„Legyen béke, szabadság és egyetértés!”  

DR. KÁRPÁTI LÁSZLÓ BESZÉDE AZ ÁSVÁNY- ÉS KŐZETGYŰJTEMÉNY 
ÁTADÓ ÜNNEPSÉGEN 

Tisztelt megyei közgyűlési Elnök Úr! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Dékán Úr! Tisztelt 
Igazgató Úrasszony! 
Tanárok, diákok, kedves 
Ászári Barátaim! Hölgyeim 
és Uraim! 
Még 2018 őszén keresett 
meg Édesapám utolsó 
osztályából Faddi Tibor és 
Marton Ferenc. Elmondták, 
hogy abban az évben volt az 
50 éves találkozójuk és úgy 
határozott az osztály, hogy 
kiállítanák az iskolában 
apám kőzet és 
ásványgyűjteményét és 
ebben legyek a segítségükre. 
Azonnal igent mondtam 

kérésükre, mert 
természetesnek vettem, hogy a gyűjteményt egykori iskolámnak adományozom és ezzel szüleim is 
egyetértenének… Kértem Feriék türelmét, hogy a gyűjteményt tüzetesen átnézhessem, 
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rendezhessem. Mert bizony erre szükség volt. De mielőtt még a történetbe belekezdhetnék 
engedtessék meg nekem néhány gondolatot elmondani Édesapámról: 
Apám 1915-ben született a Duna mellett fekvő Palánkán, a történelmi Bács-Bodrog Vármegyében, 
egy régi bácskai polgári családban. Nagyapám vasúti tiszt volt, a Dél-Erdélyben lévő Krassó-

Szörény Vármegyéből, Nándorhegyről helyezték Palánkára. Apámnak gondtalan gyermekkora 

lehetett volna, de közbejött az első világháború, amelynek végén az Antant és a szerb csapatok 
megszállták az egész Délvidéket Pécsig és kikiáltották a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot. Ezzel 
az erősen hazafias szellemű család természetesen nem értett egyet. Nagyapám, mint vasúti tiszt, 
részt vett a vasutasok ellenállási mozgalmában, emiatt letartóztatták a szerbek és börtönbe került. 
Így nagyanyámnak négy kisgyermekével együtt menekülnie kellett a Trianon sújtotta Csonka-

Magyarországba.  
Sajnos ebben a hányattatásban nem voltak egyedül. Százezer számra menekültek akkor magyar 
családok az ország közepe felé a leszakított országrészekből főleg Budapestre. Nagyapám kalandos 
kiszabadulása után a Ferencvárosi pályaudvarra került és pár évig itt lakott a család egy vasúti 
vagonban. Később átköltöztek a kispesti Lakatos telepre – ma ez a Havanna telep - ahol az elrabolt 

országrészek menekültjei laktak, főleg barakkokban, majd a 30-as években sikerült a családnak egy 
kertes házhoz jutni Pestszentlőrincen a Lomnicz utcában. 
Apám részére viszont volt egy jó oldala is ennek hányattatásnak. Megismerkedett a futballal, amit 
ezerszámra játszottak a kispesti kölykök az akkor még üres telkeken, grundokon. (Egyébként ebből 
a világból nőtt ki Puskás, Bozsik és az Aranycsapat több tagja is!) És apám is egy életre bele 
szeretett a labdarúgásba.  Kamaszkorára már a Budapesti Honvéd elődjének a Kispest FC-nek lett 

igazolt játékosa és általában a bal összekötő posztján játszott. Tehetséges volt, rengeteg gólt rúgott, 
komolyan számítottak rá a klubnál, de elkerült a tanulmányai miatt a Kalocsai Érseki 
Tanítóképzőbe. Itt viszont azonnal bejutott a Tanítóképző-Tomori SK labdarúgói közé, s ebben a 
csapatban játszott a tanulmányai alatt. Ez a csapat vidéki szinten igen jelentős volt, mert kiemelkedő 
sikereket ért el.  
Apám a tanítóképzőt 1935-ben végezte el. Mivel akkoriban nagyon nehéz volt tanítóként 
elhelyezkedni, sokáig a profi futballista életmód lebegett a szeme előtt, hiszen visszakerült 
Kispestre és megint játszott régi csapatában, viszont azt, hogy apám hivatásos labdarúgó legyen a 
család, főleg nagyanyám határozottan és erősen ellenezte. 
1936-ban sikerült állást kapnia a Weiss-Manfréd Acél- és Fémművek kémiai laboratóriumában. 
Különböző vasércek és más ásványi nyersanyagok kémiai elemzését, vizsgálatát végezték itt és 
valószínűleg ekkor szeretett bele a geológiába. Elkérte nagybátyjától, Szomori János 
kohómérnöktől geológiával kapcsolatos jegyzeteit, amelyekből ő a selmecbányai Bányászati és 
Erdészeti Akadémián tanult. Apám olvasta –tanulmányozta a szakkönyveket és kezdte beleélni 
magát, hogy ő is bányamérnök vagy geológus lesz… 

Viszont 1938-ban sikerült egy komoly állást kapnia. Bábolnára került a Ménesbirtokhoz 
ménesintézeti tanítói kinevezéssel. Közben kitört a második világháború. 1941-től a Kisbéri 
Ménesbirtokhoz tartozó Tarcspusztán folytatta munkáját. De azért megmaradt két korábbi 
szenvedélye: a sport és a geológia. A labdarúgásban itt is sikereket ért el a bábolnai csapat 
játékosaként, majd edzőjeként több kupát nyertek, viszont a geológiával foglakozni, ásványt 
gyűjteni nem volt módja. Meg jött a front. A ménesbirtoki személyzet a ménessel együtt nyugatra 
menekült, de apámék már 1945 nyarán hazajöttek. 
1950-ben beiratkozott a Debreceni Egyetem Főiskolai Karára levelező hallgatóként a kémia-

biológia szakra. Ekkor nyílt meg igazán a lehetőség számára, hogy elmélyedhessen a földtan 
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tudományának szépségeiben és kőzeteket, ásványokat gyűjtsön. A konzultációkról rendszeresen 

kövekkel tömött hátizsákkal érkezett meg, mert minden terepgyakorlaton talált újabb és újabb, 
szebb és szebb kőzet és ásványdarabokat. 
1953-ban, amikor kinevezték Ászárra az általános iskola igazgatójának, beköltöztünk a faluba. A 
régi katolikus iskola nagyobbik termében, amiben a nyolcadik osztály volt, talált apám üres, egykori 
könyvszekrényeket és ezeket átalakítva helyezte el az ásványgyűjteményét. Levelezett különféle 
bányákkal, üzemekkel, a Magyarhoni Földtani Társulat jeles személyiségeivel és gyűjtötte az 
ásványokat. Egy idő után nemcsak ő, de a tanítványai is - akik közül többen kikerültek a 
Forradalom után a nagyvilágba - küldték, hozták a különböző köveket. Apám ezeket megvizsgálta, 
határozta rendszerezte. 
Teljes szenvedéllyel tanította a kémiát. Az órák előtt, előző nap már minden kísérletet kipróbált, a 
vízbontást, a durranógázt és egyebeket. Soha nem sült fel sikertelen kémiai kísérletekkel a tanulók 
előtt, akik között mindig voltak vásott, merész kölykök, akiket más iskolákból eltanácsoltak, de 
apám felvette őket, pláne, ha még jól is fociztak. Próbálták zavarba hozni és rákérdeztek: „Igazgató 
úr! Itt a kémia szertárban lévő anyagokkal fel tudná- e robbantani az iskolát is?” „Persze! 
Válaszolta apám, de nem teszem, mert buták maradnátok a tök fejetekkel!” így volt a válasz. Ettől 
kezdve tehát a tanulók és apám együtt lelkesedtek a kísérletezés közben egy –akkor még – nehezen 

érthető, új tantárgyért, a kémiáért! 
Az biztos, hogy rendkívül szigorú volt. 
Elsősorban magához, de persze a 
környezetéhez is. Rendet tartott az 
iskolában és persze a családjában is. A 
tanításnak élt. Két szenvedélye volt, az 
ásványok és a futball. Mozgott, focizott 
még elaggott korában is az unokákkal. 
Szeszes italt szinte soha nem ivott! Erős 
dohányos volt - másfél doboz Kossuth 

cigarettát szívott el naponta –de amikor 

úgy döntött leszokik, elnyomta az utolsó 
csikket és soha többé nem gyújtott rá. 
Nyugdíjba vonulásuk után 1975-ben 

Pestszentlőrincre költöztek a szüleim 
egy kis kertes házba, a nagyapám háza 

mellé épített lakásba. Ennek a tágas előszobája gyakorlatilag egy kőzet és ásványgyűjtemény-

kiállítás lett, mert a papa – ekkor már nagypapa – itt helyezte el a „kövei”-t, amiket szinte haláláig 
gyűjtött.. 
Viszonylag sokan látogatták Pestszentlőrincen is szüleimet. Jöttek a tanítványok, akik Budapestre 
kerültek, de Ászárról is sokan. Anyám óriási memóriájával szinte mindenkit azonnal megismert. 
Tanúja voltam, amikor egy nyugdíjas rendőr, hatalmas, elhízott termetével, kopaszon beállított 
hozzájuk, s anyám azonnal meglátta benne az egykori szegény, mezítlábas kisfiút még Tarcs 

pusztáról: „Szerbusz Pistikém! Hát a bátyád a Dani hogy van?” - köszöntötte, pedig 4-5 évtizede 
nem is láthatta őket… 

S amikor – Isten nyugosztalja! – elment apám 1996-ban, egy évig élt még egyedül édesanyám az 
ásványok között…, azután követte Őt. Kiürítettük a lakást, feleségem Anikó a gyűjteményt először 
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dobozokba, aztán egy nagy faládába rakta. Ez utazott velünk Brennbergbányára és onnét Sarródra a 
mostani lakhelyünkre. 
És ahogy már említettem 2018-ban megérkezett a kérés apám utolsó osztályától az 
ásványgyűjteményt illetően. Hetekig rendezgettem a ládákban tárolt köveket meghatároztam - 

amennyire tudtam- fölcéduláztam, s végül az egész kőzet és ásványgyűjteményt bevittem egykori 
munkahelyemre a Soproni Egyetemre, ahol még Dr. Hofmann Eszter geológus is átnézte a dékán úr 
intézetében. Köszönöm munkáját és köszönöm dékán úr támogató hozzáállását is! 
És köszönöm az ászáriak segítségét is, akik méltó helyet és körülményeket teremtettek a 
gyűjtemény elhelyezésére itt az iskolában. Kiemelten köszönöm Polgármester úr, Marton Ferenc 

vezérigazgató úr és Mazalin Zsuzsa tanárnő úrasszony, az iskola korábbi igazgatója segítségét, aki 
szüleimről, mint az iskola egykori pedagógusairól az ismertetőt összeállította! És most nincs más 
hátra, mint az átadás… 

Szeretettel és tisztelettel adom át ezt a gyűjteményt egykori Iskolámnak, az Ászári Jászai Mari 
Általános Iskolának. Nem ásványbörzék szuper csillogó kollekciója ez, tanulmányi, tanítási 
szempontok szerint alkotta meg Apám annak idején. A gyűjtemény mellé adom Édesapám által 
összegyűjtött szakkönyveket is. Használják az iskola szaktanárai, diákjai az ászári ifjúság szellemi 
épülésére és soha ne felejtsék gr. Wass Albert intő szavait: 

”Maradnak az igazak és a jók. 
A tiszták és békességesek. 

Erdők, hegyek, tanok és emberek. 

Jól gondolja meg, ki mit cselekszik! 
Likasszák már az égben fönt a rostát 

s a csillagok tengelyét olajozzák 

szorgalmas angyalok. 

És lészen csillagfordulás megint 
és miként hirdeti a Biblia: 

megméretik az embernek fia 

s ki mint vetett, azonképpen arat. 
Mert elfut a víz és csak a kő marad, 

de a kő marad.” 

Dr. Kárpáti László Ászár község díszpolgára

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. január 16-i rendes ülésen a következő napirendeket tárgyalta: 
1) Beszámoló a községi közművelődés helyzetéről  

A község 2019. évi rendezvényeiről készült részletes beszámolót a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadta. Az idei leadott írásos anyag kordokumentumként szolgálhat majd a 
jövő nemzedékének. 

2) Beszámoló a mezőőri munkáról 

Meghallgattuk és elfogadtuk Sebestyén Viktor mezőőr beszámolóját, melyben kitért a 
külterületen történő illegális szemétlerakás, fatolvajlás megakadályozására tett intézkedéseire. 
A Képviselő-testület örömmel nyugtázta, hogy mezőőr a község belterületén adódó férfi 
munkaerőt igénylő feladatok ellátásában is rendszeresen segít. 

3) Jelentés az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról 
A sokrétű és két települést érintő jelentést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.  
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4) A Képviselő-testület 2020-2024. évre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve 

Az előzetes javaslatokkal és egyeztetésekkel készült gazdasági programot a Testület 
részletekbe menően megvitatta, majd egyhangúlag elfogadta. 

5) 2020.évi költségvetés első olvasatban 

A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés első olvasatát az előterjesztés szerint elfogadta, 
a költségvetés részletes tervezését az abban lefektetett elvek mentén támogatta. 
Egyebek napirendben a polgármester tájékoztatást adott a januári, februári rendezvényekről. 
Elmondta, hogy a Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége 2020. január 16-án Kisbéren 
megtartott ülésén az elnökség megújítására került sor, ahol elnöknek Sinkovicz Zoltán kisbéri 
polgármestert, titkárnak pedig személyét választották meg. Pekár Zsolt polgármester 

tájékoztatást adott arról is, hogy a Megyeházán személyes egyeztetésen vett részt, ahol a 
megyei közgyűlés elnökével Popovics György úrral áttekintették azt a programot, amelynek 
célja, hogy a megye különböző területén élő emberek megismerjék egymást, egy találkozó 
keretében. Ászár Gerecsén túli párjának Úny települést sorsolták ki, akikkel egy-egy (egyszer 

Ászáron, egyszer Únyban) találkozót kell szervezni, amelyhez egy 50 személyes buszt a 
megye biztosít. Az első találkozó várhatóan május 16-án lesz Ászáron. 
Zárt ülésen döntöttünk a 2020. évi Simon István-díjazottról, 8/2020. (I.16.) KT-határozat: 
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kohlné Ivánkai Katalin részére Ászár 
közösségi és kulturális életében több évtizeden át végzett meghatározó színvonalú 
tevékenységéért a Simon István-díjat adományozza. 

A Képviselő-testület a 2020. február 13-i rendes ülésen a következő napirendeket tárgyalta: 
1) Jelentés az adóhatósági munkáról  

Az adóhatóság 2019. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadtuk. A lakosság többségét 
érintő kommunális adóból 1 895 920,-Ft, és a gépjármű adóból 17 313 773,-Ft (ennek csak a 

40%-a marad az önkormányzatunknál: 6 925 509.-Ft) folyik be az „ászári kasszába”. 
Megjegyzem, hogy csak a tavalyi évben több mint 60 millió Ft-ot költöttünk az utakra és 
járdákra. 

2) Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetés-tervezetének véleményezése 

Ászár község a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a házi segítségnyújtás 
feladatát társult formában látja el. A Társulási Tanács a költségvetést már tárgyalta és 
elfogadta. Ászár község 1 633 eFt befizetési kötelezettséggel szerepel a költségvetésben, amit 
a Képviselők elfogadtak. 

3) 2020. évi költségvetés második olvasatban 

A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet, a bevételek és kiadások  
2020-2023. évi várható alakulásáról készült kimutatást elfogadta, majd egyhangú szavazással 
megalkotta az 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletet a 2020. évi költségvetésről. A 

https://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg2ed3dr4eo9dt4ee1em8cj7bz6cf3ce6ce7by6bw7l 

oldalon is megtalálható a rendelet. 
4) A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

A HEP felülvizsgálatát elfogadták a Képviselők. 
5) Az Állami Számvevőszék „Önkormányzatok pénzügyi monitoring alapján végzett 

ellenőrzésének” ászári megállapításai 
Az Állami Számvevőszék vizsgálatában megfogalmazott kockázatok kezelésére a Képviselő-

testület intézkedési tervet fogadott el, továbbá az önkormányzatunkat minden évben belső 

https://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg2ed3dr4eo9dt4ee1em8cj7bz6cf3ce6ce7by6bw7l
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ellenőr alkalmazásával, valamint törvényi kötelezettség nélkül, önkéntes formában és saját 
forrás felhasználásával könyvvizsgáló közreműködésével is átvizsgálja a gazdálkodását. 

6) A 2019. évi költségvetés módosítása 

A zárszámadás előkészítéséhez a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelettel a 2019. évi 
költségvetésről szóló 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendeletet módosítottuk. 

7)  Könyvvizsgáló megbízása 

A 2019. évi konszolidált beszámoló és zárszámadás felülvizsgálatára Böröczné Kőszegi 
Zsuzsanna könyvvizsgálót (kam.ig.sz.: 000247) 2020. február 13-tól 2020. május 31-ig 

terjedő, határozott időtartamra bízta meg a Testület, 300.000.-Ft megbízási díj ellenében. 

8) Általános iskolai felvételi körzethatárokról tájékoztatás 

A polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a Tatabányai Tankerületi Központ – 

jogszabályi kötelezettség alapján – minden évben véleményezésre megkeresi az 
önkormányzatot az általános iskolai felvételi körzethatárok tervezete tárgyában. Ebben a 
témában még 2019. évben javaslatot fogalmazott meg az illetékes tankerületi központ részére, 
amelynek lényege, hogy Bársonyos község ne az Ászári Jászai Mari Általános Iskola felvételi 
körzetébe tartozzon. Jelenleg az Ászári Jászai Mari Általános Iskola telephelyeként működik 
a Kerékteleki és a Bársonyosi oktatási intézmény. Mindkét intézményben 1-4. évfolyamon, 
összevont formában folyik az oktatás. Elmondta továbbá, hogy a kijelölt felvételi körzetből 
érkező gyermekeket a felső tagozatba az ászári általános iskola köteles felvenni, amelynek 
következtében 30 fős, vagy azt meghaladó osztályokban folyik a munka. Az intézmény elérte 

fizikai korlátai határát, minden szabad termet és helyiséget oktatási célra használnak. A 
képviselők – az elmondottak, és az általuk is tapasztalt tények alapján – határozatban 
hatalmazták fel a polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson annak érdekében, hogy az 

Ászári Jászai Mari Általános Iskola felvételi körzetébe Bársonyos községet ne jelöljék ki. 
Egyebek napirendben a község rendezvénytervében szereplő eseményekről és Bogdola Attila 
beadott kérelméről adott tájékoztatást a polgármester. 

Pekár Zsolt polgármester 

Anyakönyvi  hírek  

Sok szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóit: 
Hadnagy László, és Hévízi Hajnalka kisfia: Noel 

Szabó Andor és Huszti Erzsébet kisfia: Ádám 

Házasságot kötöttek Ászáron: 
Vida Dániel és Sarus Mónika 

Vizy Gábor és Sáhó Julianna Éva 

Szívből gratulálunk a házaspárnak! 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 
Neuhauser László (58) 

Szabó Istvánné (90) 

Füredi Géza (38) 
Bognár Katalin (56) 

Lanczendorfer Melinda aljegyző 
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MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

Az ászári Közösségi Házban a magyar kultúra 
napján településünk iskolásai és civil szervezeteinek 
tagjai adtak a megjelenteknek illetve egymásnak a 
magyar kultúra ápolásának jegyében műsort. A 
Himnusz eléneklését követően a Jászai Mari 

Általános Iskola 8. osztályosai versekkel és ünnepi 
gondolatokkal, a 4. osztályos diákok énekkel és 
furulyaszóval léptek fel, de szerepeltek a 
zeneszakkörös zongorista gyerekek illetve 
néptáncos lányok is. A Jászai Mari nyugdíjas klub 
verssel és énekkel készült erre a napra. Az ünnepi 

estet az Ászári Dalárda nótái zárták.  
„A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink 
csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!” Sebő Ferenctől vett gondolattal Pekár Zsolt 
polgármester megköszönte a hazai fellépőknek az ászári magyar kultúra napi megemlékezést, 
együttlétet, együtt örülést. 

Pekár Zsolt polgármester 

HÁZASSÁG HETE ÁSZÁRON 

Ászáron már az 5. alkalommal 
csatlakoztunk a Házasság Hete országos 
programsorozathoz. Településünkön négy 
helyszínen hat különböző rendezvényen 
vehettek részt az „ünnepeltek”, az 
érdeklődők. Minden évben kiemelkedő 
figyelmet fordítunk a jubiláló házasok 
köszöntésére. Idén, február 15-én a 
Közösségi Házban köszöntöttük a 25, 30, 
35, 40, 45, 50, 55, 60 és 65 éve házasodott 

lakosokat. (25. Ezüstlakodalom, 30. Gyöngylakodalom, 35. Vászonlakodalom, …, 60. 
Gyémántlakodalom, 65. Vaslakodalom, 70. Kegyelmi lakodalom, …) 
2020-ban a jubiláló házaspárok közül az 50 éve örök hűséget fogadott Forrai János és Jelen Margit 
volt a legidősebb pár. A jubileumi évfordulót ünneplő házasok közül legrégebben, pontosan 65 éve 
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Varga Mihály és Molnár Terézia házasodott településünkön. Sajnos, közülük már csak Teri nénit 
köszönthettük. 
A rendezvényen a polgármester köszöntése mellett ünnepi gondolatokat mondott dr. Istvándi Csilla 
jegyző és Zséfár Csilla művelődésszervező. A kis csokor virág mellé az ünnepeltek az iskolások 
által készített ajándékot kaptak. A pohárköszöntős pezsgőzés előtt „Ászár Nektek énekel” 
kisfilmben a Tavaszi szél című népdallal kedveskedett Ászár népe a jubilálóknak. Isten éltesse a 
házasságokat, a házaspárokat! 

Pekár Zsolt polgármester 

ÁSZÁR NEKTEK ÉNEKEL - EGY KISFILM MARGÓJÁRA 

Vannak projektek, amik sehogy se akarnak összeállni. Ez viszont pont az ellenkezője volt.  
Amikor eszembe jutott, hogy a Házasság Hetén a jubiláló házasok köszöntésére készüljön egy 
kisfilm, melyen ászáriak, kicsik és nagyok együtt énekelnek, és ezt elmondtam Zséfár Csillának, 
magunk sem gondoltuk, hogy ehhez ennyi embert meg lehet nyerni. Hívó szavunkra azonban 
valóban megmozdult a falu, és aztán szinte magától jött minden lépés.  
Nem tudok mosoly nélkül gondolni arra a beszélgetésre, amikor Kovács Balázs barátom, az 
International Broadcast Services műsorgyártó cég vezetője, akinek a tanácsát kértem a házi 
gyártáshoz, összesen egy percnyi beszélgetésünk végén annyit mondott az ötletemre: ezt ti nem 

tudjátok ott jól rögzíteni - ha fel lehet venni egy nap alatt, szervezd meg, és szólj, mikor. Így 
jutottunk profi tévéstábhoz.  
Arra sem, amikor Garas Mariann igazgatónő a tervezés első három percében elintézte a Syncron 
Zenekarnál, hogy készítsenek zenei alapot a dalunkhoz. Arra sem, hogy a feladatot a zenekar is 
barátságból vállalta. 
Az pedig egészen szívmelengető volt, ahogy az egyes csoportok, kórusok készültek, majd jöttek a 
felvételekre: elegánsan, lelkesen, olyan együtt dolgozni akarással, amit talán még soha nem 
tapasztaltam. És hát Schoblocher Zsolt és Terecskei Tibor a kamera mögött: tudták, látták, hogy 

amatőrök vagyunk, hogy ez nem a Magyar Rádió Gyermekkórusa, de olyan türelmesen, olyan jót 
csinálni akarással, energiát nem kímélve rögzítették újra és újra az énekverziókat, hogy elhittük: 
megy ez. És ment is.  
Öt és fél óra alatt, négy helyszínen, hét verzióban, 116 ember énekelte fel az anyagot, amiből a 
másfél perces film készült. (És nem: Ligeti Gabi bácsit nem számoltam kétszer.) Pedig öt percet se 
tudok mondani a napból, ami felesleges vagy kihasználatlan lett volna. Senkire, egyszer sem kellett 
az operatőröknek várni, és nekünk is csak a lámpákra néha, hogy kihűljenek, és elcsomagolhatók 
legyenek.  

De nem lehet említés nélkül hagyni a háttérmunkát sem, ami szintén úgy ment, mint a karikacsapás. 
Zséfár Csillát, aki szervezte a csoportokat: vitte az információt, a zenét, a szöveget, adminisztrált. 
Mészárosné Fehér Gabriella tanárnőt, aki részletekbe menően egyeztette a Syncronnal, milyen 

legyen a zene, és vezényelte a nagy kórust. Novák Viola vezető óvónőt, aki az óvodások mellett a 
nyugdíjasokat is felkészítette. Garas Fannit és Gálos Lucát, akik igazolt betegen talpalták és 
énekelték végig az összes felvételt, segítették a Dalárdát. Garas Mariann igazgatónőt, aki 
személyesen gondoskodott arról, hogy az utolsó filctollig minden meglegyen az iskolai felvételhez, 
beleértve 2 órányi folyamatos csendet (igen: egy iskolában!). 
És fel kéne sorolni mindenkit, mindenkit egyesével, aki énekelt, segített, előkészített, de túl soká 
tartana, ezért értse mindenki magára személyesen, akit illet, hogy KÖSZÖNÖM, ÁSZÁR! 

dr. Istvándi Csilla jegyző 
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KOVÁCS NÓRI KONCERT ÉS SIMON ISTVÁN-DÍJ ÁTADÓJA 2020 

Az idei Jászai Mari Rendezvénysorozatunk első előadásán Kovács Nóri a népzene és világzene 
műfajának egyik legismertebb, szakmailag is elismert előadója szeretetet, örömöt és magyarságot 
hozott Ászárra. A koncert előtt ünnepélyes keretek közt Kohlné Ivánkai Katalin részére átadtuk a 
2020. év Simon István-díját. 

A díjazott személyére érkezett rövid indoklásos ajánlás: 
- Kohlné Ivánkai Katalin aktívan tevékenykedő szereplője a falu 

különböző közösségi rendezvényeinek, közéletének; 
- hosszú időn keresztül aktív tagja volt az óvodai és iskolai szülői 
munkaközösségeknek, amelynek később évekig vezetőjeként is 
eredményesen tevékenykedett; 
- a munkaközösség vetetői ideje alatt az iskola számos, - a mai 

napig meglévő - berendezéssel gyarapodott, de az Ő 
kezdeményezésére és szervezésében készült el az iskola zászlaja is; 

- 2012. évben felajánlásként elkészíttette Ászár község zászlaját is; 
- az Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület alapító tagja, 

amelyben elsősorban az Ő támogatásával és szervezésében 
valósulhatott meg többek között a Nemzeti Összetartozás 

Emlékmű, a Reformáció 500 Emlékmű, a bálványprés és számos feszület felújítás; 
- 2010-től 2014-ig tiszteletdíj nélkül látta el a képviselő-testületben a képviselői munkáját, 
döntéseivel, ötleteivel a település fejlesztését, fejlődését, a lakosok életkörülményeinek javítását 
jelentősen szolgálta, 
- 2014-től 2019-ig a település alpolgármestereként elsősorban a nemzeti, kulturális és közösségi 
rendezvények lebonyolítását végezte el színvonalas minőségben, újabb rendezvényekkel gyarapítva 
településünk életét; 
- a katolikus egyházközségben meghatározó személyként különböző színtereken végez, végzett 
szolgálatokat, kiemelendő szerepet vállalt a zarándokok fogadásában. 
Gratulálunk az idei díjazottnak: Kohlné Ivánkai Katalinnak. 
A rendezvényen köszöntőt mondott Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselőnk is, de 
megtisztelt bennünket jelenlétével Borsó Tibor a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés alelnöke 
és Bozori Zsuzsanna a Kisbéri Járási Hivatal vezetője. 

Pekár Zsolt polgármester 

KÖSZÖNÖM, HOGY A SIMON ISTVÁN-DÍJ RÉSZESE LEHETEK!  

Mindenekelőtt szeretném megköszönni annak, aki engem erre a díjra javasolt, és a 
képviselőtestületnek, hogy támogatta a javaslatot, és ezzel a Simon István díjra méltónak tartott. 
Felemelő és megtisztelő érzés, mert elismeréssel köszön meg egy közösség társadalmi 
tevékenységet, teljesítményt. 
Ha álmodni akarunk, akkor reggel feküdjünk vissza és álmodjunk, ha álmokat megvalósítani 
akarunk, akkor keljünk fel és tegyük azt! – tartja a mondás. 
Meggyőződésem, hogy álmokat megvalósítani csakis tettekkel, cselekvéssel, tudással és hittel lehet. 
És csak a közösségben elvégzett kitartó és értékteremtő munka lehet az, ami kisebb és nagyobb 
közösségeinket előbbre viszi. 
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Azt gondolom az egyszemélyes hadseregek is lehetnek hasznosak, - a maguk területén és helyén, - 
de kevésbé hatékonyak és sikeresek a közösségi életben.  
Kevés dolog valósult volna meg abból, ami megvalósult, ha nincsenek ehhez partnerek, segítők, 
támogatók, akik azonosulni tudtak a célokkal, tervekkel, feladatokkal. Amik aztán a mi közös 
céljaink, terveink, feladataink lettek.  
Együtt fáradtunk el velük, együtt arattuk le a sikereket és együtt okultunk a kudarcokból, együtt 
hallgattuk a jobbító szándékú, építő visszajelzéseket, együtt szenvedtük el a bántó - romboló 
kritikákat, együtt bosszankodtunk kedvetlenül és örültünk önfeledten. 
Megköszönöm nevük említése nélkül – hiszen név szerint lehetetlen - mindenki támogató és segítő 
hozzáállását, aki azokban a feladatokban, amelyeket itt Ászáron elvégeztünk, segített kétkezi 
munkájával, ötleteivel, gondolataival, pozitív hozzáállásával.  
Köszönöm a Jó Istennek, hogy adott egészséget, hitet, kitartást a feladatokhoz. 
A megtisztelő díjat, Ászár egyik legrangosabb kitüntetését köszönöm. Ígérem, hogy a jövőben is 
meg fogom tenni, amit megtehetek településem érdekében. Ez a kitüntetés új erőt ad. Újabb 
kötelékkel erősít Ászárhoz!  
A világ morális válságban, ez által Magyarország és településünk is bajban van. Tehát munka van 
bőven. Ehhez van iránytűnk és vannak eszközeink.  
Vannak közös nemzeti és ászári céljaink. Van tudásunk, van akaratunk. Ezek eléréséhez használjuk 
a hit, a szeretet, az összefogás erejét! 
Köszönöm a díjat, amit alázattal és szeretettel fogadtam el! 
Végezetül köszönöm a színvonalas és minden részletre kiterjedően megszervezett és lebonyolított 
díjátadó ünnepséget. Köszönöm azt a sok-sok virágot, ajándékot, gratulációt, jókívánságot, 
szeretetet, amit kaptam. Nem feledem! Örökre meghatározó élmény marad az életemben! 
Isten áldja Kárpát - Hazánkat, Magyarországot, Ászárt és a benne lakókat! 

Lejegyezte: Kohlné Ivánkai Katalin 

JÁSZAI MARI EMLÉKNAP 

 „170 éve, 1850. február 24-én, ebben a 
házban született Jászai Mari. Ebben az 
egyszerű, nádfedeles, ámbár abban az 
időben valószínűleg zsuppfedeles, a 
korszak „típusterves” kis paraszti 

házában, az Eszterházy birtokon, a ma 
is álló, Fellner Jakab tervei alapján 
épített sörház szomszédságában. Innét 
indult útjára, hogy egy viszontagságos 
életkezdettel eljusson, majd otthonra 
leljen, egy méreteiben, stílusában 
teljesen más kinézetű épületben: a 

Nemzeti Színházban, ahol évtizedeken 

keresztül a színház nagyasszonya volt. Ez a nagyasszony itt született, és még csak nem is olyan 
néven, mint ahogyan ismerté vált, mert születéskori neve: Krippel Mária, a születési anyakönyv 
szerint Kripl Maria Anna.” 
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Február 24-én a Jászai Mari Emlékháznál együtt ünnepeltünk és emlékeztünk vendégeinkkel. A 

Nemzeti Színházból Trill Zsolt Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész és munkatársai: 
Bánfalvi Laura operatív marketing és kommunikációs vezető, Malik Andrea sajtóreferens és Eöri 
Szabó Zsolt honlap főszerkesztő, fotográfus vett részt az ünnepségen. A Jászai Mari Színházból 
eljött hozzánk, közénk Egri Márta Jászai Mari-díjas színésznő. A Vörösmarty Színházból Váradi 
Eszter Sára színésznő, Hargitai Iván prózai tagozatvezető tisztelte meg rendezvényünket. Együtt 
koszorúzott velünk Borsó Tibor a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés alelnöke és dr. Gál 
Péter a Kisbéri Járási Hivatalvezető-helyettes is.  

Két aláírással gyarapodott a Jászai Mari-díjasok fala. A Nemzeti Színház az eseményről egy 
kisfilmet is készített, illetve a színház honlapján is hírt adott a rendezvényünkről. 

Pekár Zsolt polgármester 

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKRA TÖRTÉNŐ 
FELKÉSZÜLÉS 

2020. február 5-én megrendezésre került első alkalommal az adatvédelmi és adatbiztonsági szakmai 
nap, melynek tárgya az óvodai, védőnő szolgálati és élelmezés vezetői tevékenységeket érintő 
adatkezelések egységesítésével egybekötött szakmai fórum volt, kiegészítve az Európai Unió 
Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) bemutatásával. 
A rendezvény jelentősége miatt a Kuckó Óvodában nevelés nélküli munkanapot rendeltek el, hogy 
minden dolgozó részt tudjon venni rajta.   

A szakmai nap célja az intézmények jogszerű működése érdekébe levő dokumentumok kezelésének 

bemutatása volt, melynek fontosságát számos eseti példa támasztotta alá. 
Dr Kizlinger András jogász, okleveles adatvédelmi szakjogász prezentációja gyakorlati és elméleti 
példákkal hívta fel a rendezvényen levő szakemberek figyelmét az adatvédelmi és adatbiztonsági 
előírások betartásának következményeire, felelősség vonzatára. 
Az Önkormányzat által szervezett ünnepségeken és rendezvényeken számos esetben vesznek részt 
óvodás és iskolás gyerekek, akikről fényképek, hang - és videó felvételek készülnek. 
A felvételek személyes adatoknak minősülnek és az Önkormányzat valamint a fenntartásában levő 
intézmények csak akkor kezelhetik azokat, hogy ha a szülő vagy törvényes képviselő a 
hozzájárulását adja. 
Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása érdekében hozzájáruló nyilatkozatok kitöltésére kértük 
meg az érintett szülőket, hogy döntést hozhassanak arról, hogy a gyermekükről készített felvételeket 
az Önkormányzat online felületein, egyéb papír alapú kiadványain, sajtótermékein közzé teheti – e 

vagy sem. 

Köszönjük minden szülő gyors segítségét, hogy kérésünknek eleget téve a kitöltött nyilatkozatokat 
visszaküldték számunkra.  

László Gábor adatvédelmi tisztviselő 

2020-AS ÉV INDÍTÁSA AZ ÁSZÁR KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNYNÁL  

Alapítványunk a 2020-as év első nagy eseményét február 8-án az Alapítványi bállal kezdte. A bál 
napjának reggelén a Tájháznál a falusi disznóölés hangulatát idéztük meg, ahol egy kis pálinka, 
forralt bor és a gyerekek részére finom forró tea állt rendelkezésre. Ahogy teltek a reggeli percek, a 
serpenyőben sülő pecsenye illata csalogatta a látogatókat. A délelőttöt kellemesen töltöttük el a 
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programra kilátogatókkal. Köszönjük, hogy részt vettek az eseményen! Este a bálon is szép 
számmal voltunk jelen és büszkén jelenthetem ki, hogy az este nagyon jó hangulatban telt. Finomak 

voltak a disznótor jellegzetes ételei, a húsleves, a toroskáposzta, a frissen sült véres és májas hurka 
és a pecsenye is. Vacsora után kezdetét vette a mulatság, ahol a talpalávalót Tóth Csaba DJ 

biztosította, és eközben elkeltek a tombola jegyeink is. A tombola tárgyakat köszönjük a 
környékbeli vállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak, és természetesen valamennyi kedves 
vendégünknek is, akik ajándékaikkal hozzájárultak a rendezvényünkhöz. Akik minden évben 
támogatnak bennünket: Elektro-Tóth Kft, Nemes Kft, Bádog Center, Új Ház Centrum, Lassy 

állateledel bolt, Stihl szaküzlet, Napraforgó Virágbolt, Kincsem Hotel, Frenkie Takarmány és 
Állateledel, Vadász és Horgászbolt, Melinda Shop, Rövid- és Méterárú Üzlet (Klupácsné), Vera 

virágbolt, Harmath Attila zöldséges boltja, Willitas Bt papírboltja, Arany Ékszer és Zálogház, Ezüst 
Ékszer, Borostyán Táplálékallergia Szaküzlet, Rédei Kertimag Gazdaboltja, Kuckó kézműves bolt 
és még sokan mások. Köszönjük mindnyájuknak a segítséget az Alapítvány kuratóriuma nevében.  
Ismét itt az adóbevallások ideje. Szeretnénk megköszönni az eddigi 1% támogatásokat, amit az 
Alapítvány javára utaltattak. Ebben az évben is szívesen várjuk a felajánlásokat. Ezek az összegek 
segítenek bennünket ahhoz, hogy még szebbé tehessük településünket. Köszönjük!    

Az Ászár Községért Közalapítvány adószáma: 18614938-1-11 

Egy másik megható eseménynek is részesei és támogatói lehettünk február 7-én. Ezen a napon 
Kárpáti László - az egykori ászári Jászai Mari iskola igazgatója – kőzetgyűjteményének ünnepélyes 
átadására került sor az iskola aulájában. A kőzetek elhelyezéséhez szükséges bútorok elkészítését 
finanszírozta az Alapítvány. A bútorokat Ligeti Zsolt bútorasztalos készítette, aki gyermekéveiben 
itt járt iskolába Ászáron. A bútorok elkészítésének költségéből 50.000,- Ft összeggel Ligeti Zsolt 
támogatta volt iskoláját. A kőzetek bevizsgálási költségét Marton Ferenc vállalta.  A különbözetet 
az Alapítvány fizette.  
A továbbiakban is szeretnénk maradandó dolgokat megvalósítani. Azon munkálkodunk, hogy Ászár 
a mi lakóhelyünk, mindig szép és kellemes hely legyen az itt élőknek, és a településünkre 
látogatóknak egyaránt.  
Feladat és esemény ebben az évben is lesz szép számmal! 

Magyar Tiborné a Kuratórium elnöke 

AZ ÁSZÁRI HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET HÍREI 

Egyesületünk életében a 2020-as esztendő első hónapjai eseménydúsak voltak, illetve az lesz 

március végén.  
Hérics Márton születésének tiszteletére rendezett megemlékezésünkkel kezdtük az évet. Februárban 
a Jászai rendezvénysorozat keretében Simon István díjat vehetett át Egyesületünk alapító tagja, 

Kohlné Ivánkai Katalin. Az ő segítségével és támogatásával tudtuk létrehozni a Nemzeti 
Összetartozás Emlékhelyet, a Ref-500 emlékkövet, a Gurdoni gémeskutat, a bálványprést, 
feszületek felújítását, az 56-os kopjafa, és a régi artézi kutak festését. 
Gratulálunk a díjhoz és további jó egészséget kívánunk! Bízunk benne, hogy a továbbiakban is 
értéket teremtünk, amivel gazdagítjuk Ászárt. 
Az iskolában megrendezésre került Jászai napok keretében átadtunk három emléktárgyat 
polgármester úrnak, hogy ezekkel is bővítsük a gyűjteményt, ill. erősítsük a Jászai kultuszt: 
egy akvarell kép, amit Balogh Jani bácsi festett, és ajánlott fel az Egyesületnek. Ez a Jászai házat 
ábrázolja. 
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Egy 1971-ből keltezett levél, amit Szokolai Géza ajánlott fel nekünk. Ebben a ház múzeummá való 
kialakításának kezdetei olvashatók. 
Prekler Tibi bácsi hagyatékából pedig, egy eredeti meghívót adtunk át. Ez a Jászai szobor és a tér 
avatásáról szól. 
Március végén lesz 75 éve, hogy a II. világháború harcai befejeződtek településünkön. Ezen 

alkalomból megemlékezést tartunk. Koszorúzás lesz a Hősi emlékműnél, majd előadás, és 
fotókiállítás a Közösségi Házban.  
Ismét szeretnénk kérni a lakosságot, ha valakinél fellelhető a II. világháború időszakából származó 

fénykép valamelyik felmenőjéről, szíveskedjen eljuttatni hozzánk. Elsősorban katonafényképeket 
keresünk, de tárgyi emlékeket is örömmel várunk. 

165 ÉVE SZÜLETETT HÉRICS MÁRTON 

Egyesületünk szervezésében emlékeztünk meg Hérics Márton születésének 165. évfordulójára. 
Tiszteletére misét celebrált Magyaros László plébániai kormányzó. A szentmise után a 2010-ben 

felállított emléktáblájánál koszorút helyezett el Rábacsécsény polgármester asszonya és képviselő 
testülete, Ászár Község Önkormányzata, az Ászári Római Katolikus Egyházközösség és 
Egyesületünk.  

Délután Szabó Csaba történész, a 
komáromi fióklevéltár munkatársa 
tartott előadást Hérics Márton 
életéről, melyet kiegészített Ászárt 
bemutató régi térképekkel, 
fényképekkel. Az előadáson részt 
vett Dr Veres Zoltán megyei 
főjegyző is, aki kiemelte a múlt 
megbecsülését és Hérics Márton 
iskola építési kezdeményezését. 
Ahogy Ászáron hívták, a „HÉRICS 
PAP” a következőkkel járult hozzá, 

hogy a századfordulón Ászár kiemelkedjen a többi falvak közül: 
Nevéhez fűződik új Katolikus Népiskola építése, melynek fölszerelése vetekedett egy bécsi 
iskoláéval is. 
Tűzoltó Egyesületet, Takarékpénztárat hozott létre a településen. 
Téglagyárat építtetett, amely sok ászárinak adott munkát akkoriban. 

Színdarabokat írt és tanított be a helyi ifjúságnak. 

Irodalmi munkássága kiemelkedő, cikkei folyamatosan jelentek meg a kor katolikus újságjaiban: a 
Religióban, a Jó Pásztorban, és az Isten igéjében. 
Német, angol, francia nyelvű gazdasági könyveket fordított magyarra. 

Főbb művei:  
 A német katolikusok 1896 

 A növények magról való tenyésztése 1890 

 A növényvilág az isten szolgálatában 1887 

 A lourdes-i kegyhely rövid ismertetése 1890 

 Emlékkönyv 1892 



 
14 

1891 augusztus 20-án egyházi beszédet mondott Bécsben a kapucinus atyák templomában Ferenc 

József császár előtt! 
Külön érdekesség, hogy Rómában is járt, ami a századfordulón hatalmas dolognak számított. (Erről 
fotónk van!) 
2010-ben az akkori polgármester Dr Árvai Lajos kezdeményezésére emléktáblát állítottak 
tiszteletére a katolikus templomkertben.  
2014 végétől utcát nevezett el róla az önkormányzat.  
2015-ben teljesen felújítottuk nyughelyét a kisbéri felsőtemetőben.  
Az Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület tovább őrzi és gondozza Hérics Márton emlékét. 
Minden évben megemlékezünk születésének és halálának napjáról. 
Köszönjük Pekár Zsolt polgármester úrnak, László atyának, Elekes Imrének, a Közösségi Ház 
dolgozóinak és Egyesületünk tagságának segítségét, közreműködését. 

Kálmán János elnök 

HÍREK A RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA ÉLETÉBŐL 

Kedves Testvérek! 
Mindenki talál az életében olyan pillanatokat, melyek során közelebb érzi magát Istenhez. Ilyen 
lehetőségek például az imádság és a szentségek, amikor az ember különös módon is átérzi Isten 
közelségét és szerető jóságát. 
Jézus nem csak azért jött közénk a földre, hogy kinyilatkoztassa Isten csodálatos belső világát. 
Nagyon sokat mond nekünk arról is, hogy hogyan érdemes embernek lenni. Valójában Jézus tanított 
meg minket arra, hogy mit jelent Isten legcsodálatosabb teremtményeként, emberként élni. Sokan 
szeretnék az kereszténységet egy lapon említeni más vallásokkal, kizárólag a tradíciók korából és a 
hívők létszámából következtetve egy vallás igazságtartalmára, hitelességére. Maguk a keresztények 
is előszeretettel emlegetnek manapság olyan gondolatokat, amik kétségbe vonják a katolikus hit 
kizárólagos üdvözítő voltát, és úgy beszélnek, mintha nem mi kaptuk volna meg az örök, 
kizárólagosan üdvözítő igazságot Jézus Krisztusban. A másik véglet ezzel kapcsolatban, a 
törvényközpontú zsidó szemlélet. A zsidók is úgy képzelték el a vallásos életet, mint gyakran a 

katolikusok. Ha betartjuk a parancsokat és jó pontokat szerzünk Istennél, az Egyház teljes értékű 
tagjai maradunk, ha nem, Isten mégiscsak elfordul tőlünk, mert már nem vagyunk hozzá méltók. Az 
Egyház Isten irgalmára bíz minket, hiszen csak addig bízhatunk ebben az Egyházban, amíg 
megtartjuk a parancsokat. Nos, ez a jól fésült kereszténység alapgondolata. Isten nem a törvényhez, 
hanem magához akar vonzani minket! Ez a függöny hasadt ketté a templomban a feltámadáskor. A 
törvény, az emberi ítélkezés függönye, mely az Istent és az embert mindig is elválasztotta 
egymástól. Isten olyan közel jött hozzánk, hogy megízlelte a halált is. Ember ilyet nem talál ki! 
Legyen az a legtradicionálisabb világvallás, egyhez sincs olyan közel istene, mint hozzánk, akik 

hiszünk a Feltámadottban. 
Miért a húsvét a legszentebb ünnepe a kereszténységnek? Mert ez az esemény, a feltámadás 
változtatta meg teljesen az életünket. Jézus megtanított minket arra, hogy embernek lenni annyit 
jelent, mint az Istenhez kapcsoltan élni. Ezt pedig csak és kizárólag Jézus Krisztus szerezte meg 
nekünk, aki meghalt értünk, s aki harmadnapra feltámadt a halálból. „Éljetek méltón ahhoz a 
hivatáshoz, amelyet kaptatok!” Keresztények vagyunk! Nincs más dolgunk, mint a feltámadás 
ragyogásában élni! Ez a fényesség szabaddá tesz, kinyit és értelmet ad az életünknek. 
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Mindezek mélyebb megéléséhez az alábbi lelki programokra is szeretettel hívunk és várunk 
mindenkit az Ászári Római Katolikus Templomba! 
Nagyböjti gyóntatás és lelkigyakorlat:  
március 24. kedd  

 17:30-tól szentgyónási lehetőség,  
 18:00-kor Szentmise lelkigyakorlatos prédikációval, újmisés 

áldással,  
szónok: Horváth János OPraem Csornáról 

április 5.  
 11:30: virágvasárnapi Szentmise barkaszenteléssel, Passióval 

április 10. 
 14:30: nagypénteki keresztút a templom melletti stációknál 
 15:00: nagypénteki liturgia 

április 11.  
 17:00: ünnepi Szentmise és feltámadási körmenet 

Nagyszombaton 

április 12.  
 11:30: ünnepi Szentmise Húsvétvasárnap 

április 26.  
 11:30: búcsúi ünnepi Szentmise,  

melynek főcelebránsa és szónoka: Bognár István spirituális Győrből 
Magyaros László plébániai kormányzó 

KUN ZOLTÁN EMLÉKVERSENY 

Sakkversenyt rendezett a Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár első alkalommal Kun Zoltán 
emlékére az ászári Közösségi Házban a Jászai Mari Napok Rendezvénysorozathoz kapcsolódva 
február utolsó napján. 
Az egyesület fontos célja a sakksport népszerűsítése, sakkbaráti kapcsolatok ápolása. Minden évben 
megemlékezünk a már az égi mezőkön sakkozó barátainkról. Február 29-én Kun Zoltán 
sakkbarátunkra emlékeztünk. Egy kis tablóképpel, gyertyával, egy eldőlt sötét királlyal és 
Malomsoki László, valamint Bánszegi Attila személyes visszaemlékezésével idéztük fel Zoltán 
alakját.  
Horváth Miklós országos versenybíró párosította a 24 játékost, akik közül 11 ifjúsági korú volt. 
Eljöttek Ászárról, Császárról, Bakonysárkányból, Kisbérről, Mórról, Székesfehérvárról, és Tatáról 
versenyezni. 

9 forduló után Gönczöl Gábor eredménye lett a legjobb. Második Bánszegi Attila, harmadik Kozák 
Tibor, negyedik Zámbó Árpád, ötödik Malomsoki László, hatodik Vinkovits László, hetedik Balya 
Gábor, nyolcadik Bánszegi Bíborka lett. 
A legjobb ifjúságiak sorrendje ifjú Sarok Péter, Majorits Jázmin, Majorits Erik lett. 
Az egyesület elnökétől minden dobogós helyezett és minden kisdiák kis könyvcsomagot vehetett át, 
valamint 5 ifjú sakkpalánta - Babusák Roland, Varga Ádám, Tóth Bertalan, Kovács Vanessza és 
Balom Zita - dicsérő oklevelet is kapott. 
A jó hangulatú, végig sportszerű versenyen mindenki szerzett pontot, így mindenkinek lett 
sikerélménye, ami nagyon fontos a sportban. 
Köszönjük a segítséget Balya Gábornak, Farkas Ferencnek és Varga Ferencnek, a támogatást a 
Magyar Sakkvilágnak. 
Szeretettel várunk minden sakkbarátot következő versenyünkre, amit március 15-én szervezünk a 
Közösségi Házban Ászáron. Malomsoki László egyesületi elnök 
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ÁSZÁR KSE HÍREK 

I n d u l  a  t a v a s z i  s z e z o n  a  m e g y e i  l a b d a r ú g á s b a n  i s  

Farsang idején az Ászár KSE is megtartotta szokásos „sportbálját”, amely február 15-én volt az 
Ászári Jászai Mari Általános Iskola aulájában mintegy 100 fő részvételével. A báli időszak lezárása 
egybe esett a labdarúgó szezon tavaszi fordulóinak kezdetével, ugyanis március 1-jével a Megye II. 
osztály felnőtt csapatai elkezdték a bajnoki fordulókat. Az Ászár KSE számára az első mérkőzésnap 
„szabadnap” volt, így felnőtt csapatunk március 8-án játssza az első a tavaszi fordulót. Az 
utánpótlás csapatok is március hónapban kezdik meg a pontgyűjtögetést. Várjuk a kedves 
sportszeretőket a hazai mérkőzésekre, hogy minél többen biztassuk csapatainkat a pálya széléről. 
Mert a jó szurkolás szárnyakat ad a csapatnak!  HAJRÁ ÁSZÁR! 
Tavaszi mérkőzésnaptár az Ászár KSE mérkőzéseiről  
(további információk: https://adatbank.mlsz.hu/league/52/12/20825/16.html) 

 

 

HAJRÁ ÁSZÁR! 
 

 

Varga Ferenc SE elnök 

Tavaszi fordulók - felnőtt csapat 

dátum kezdés Hazai Vendég 

Őszi mérkőzések után a 10. helyen állt a csapat. 
márc.08 14:30 Ete SE Ászár KSE 

márc.14 15:00 Ászár KSE  Csolnok SE 

márc.22 15:00 Gyermely Ászár KSE 

márc.29 15:00 Ászár KSE Mocsa KSE 

ápr.05 16:00 Császár SE Ászár KSE 

ápr.12 16:00 Ászár KSE Környe SE 

ápr.19 16:00 Tég-felsőgalla Ászár KSE 

ápr.26 16:30 Ászár KSE Ácsi Kinizsi SE 

máj.03 17:30 Ászár KSE Bajót Szikra SE 

máj.10 17:30 Süttő SC Ászár KSE 

máj.17 17:30 Ászár KSE Kocs KSE 

máj.24 17:30 Pilismarót SC Ászár KSE 

máj.31 17:30 Ászár KSE Piliscsév SE 

jún.07 17:30 Banai KSK Ászár KSE 

Tavaszi fordulók - U19 

dátum kezdés Hazai Vendég 

Az U19. a 4. helyen áll (azonos pont a 3. helyezettel) 

márc.07 14:00 Ászár KSE Szákszendi SE 

márc.21 14:00 Bakonysárkányi SE Ászár KSE 

ápr.04 14:00 Környe SE Ászár KSE 

ápr.11 14:00 Ászár KSE Csémi SE 

ápr.18 14:00 Banai KSK Ászár KSE 

ápr.25 14:00 Ászár KSE Ete SE 

máj.02 14:00 Bokod Erőmű LE Ászár KSE 

máj.09 14:00 Tatabányai Vasas Ászár KSE 

máj.16 14:00 Ászár KSE Almásfüzitő SC 

máj.23 14:00 Kocs KSE Ászár KSE 

máj.30 14:00 Ászár KSE Bakonyszombathely KSE 

Tavaszi fordulók - U14 

dátum kezdés Hazai Vendég 

A csapat a 3. helyről várja a folytatást. 
márc.28 9:00 Ászár KSE Környe SE 

ápr.04 9:00 Ete SE Ászár KSE 

ápr.11 9:00 Koppánymonostor SE Ászár KSE 

ápr.18 9:00 Ászár KSE Vértessomló KSK 

ápr.25 9:00 Tárkány KSE Ászár KSE 

máj.02 9:00 Ászár KSE Bakonysárkány SE 

máj.09 9:00 Ácsi Kinizsi SC Ászár KSE 

máj.16 9:00 Ászár KSE Kisbér SSE 

máj.23 9:00 Vértesszőlősi SE Ászár KSE 

Tavaszi fordulók - U16 

dátum kezdés Hazai Vendég 

A csapat az őszi szezon után a 2. helyen áll. 
márc.22 10:00 Bakonysárkány SE  Ászár KSE 

márc.29 10:00 Ászár KSE Almásfüzitő SC 

ápr.05 10:00 Ete SE Ászár KSE 

ápr.12 10:00 Ászár KSE Piliscsév SE 

ápr.19 10:00 Kocs KSE Ászár KSE 

ápr.26 10:00 Ászár KSE Tég-Felsőgalla 

máj.03 10:00 Kisbér SSE Ászár KSE 

máj.10 10:00 Ászár KSE Vértessomló KSK 

máj.17 10:00 Ászár KSE DG Tát SE 

https://adatbank.mlsz.hu/league/52/12/20825/16.html
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A KEMÉNYÍTŐGYÁR TÖRTÉNETE 

 

Szeretettel és tisztelettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt  

2020. március 16-án 18 órai kezdettel 
Az Ászári Füzetek 4. részének bemutatójára, ismertetésére. 

A füzet címe: A Keményítőgyár története 

A bemutató helyszíne: Közösségi Ház 

 

PRESTIGE TSE- SOUL DANCE TÁNCCSOPORT 

Ezt a cikket az Ászári Hírek 2019. évi szeptemberi számába szánták az írói, de sajnos technikai 
okok miatt - ugyanis SPAM-be rakta a levelezőrendszerem – elkerülte a figyelmemet. A szerzőktől 
elnézést kérve, kicsit megkésve most közlöm le a cikket erről a sok gyereket megmozgató táncról.(pzs) 

1,5 éve tanítunk Ászáron a Jászai Mari Általános Iskolában Fashion Street Dance táncot. Célunk a 
rendszeres testedzés biztosítása, tagjaink nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet 
kibontakozása, egészséges életmód népszerűsítése, fizikai állóképesség javítása, baráti közösség 
létrehozása óvodás kortól a felnőttkorig. 
2019-2020-as tanévben minimum 4 versenyen szeretnénk részt venni a táncosokkal, emellett 

fesztiválokon falu- illetve városnapokon bemutatni tudásunkat. A nyáron tánctáborokban szeretnénk 
fejleszteni tudásukat. 
A 2019-es nyár is szenzációsan telt a táncos életben, hiszen 2 táborban is részt vettek a gyerekek, 

ahol új koreográfiákat, lépéskombinációkat tanultak a táncosaink. Jókedv, móka, kacagás és persze 
tánc-tánc-tánc. A tábor zárásaként a táncosok a hozzátartozóiknak bemutatták a megszerzett 
tudásukat. 
Segítséget kaptunk Ászár községtől, buszt biztosított Pekár Zsolt polgármester Úr. Itt szeretnénk 
megköszöni önzetlen segítségét, hiszen több gyermeknél a szülők nehezen tudták volna megoldani 
a helyszínre szállítást. 
A Prestige Tse országos táncegyesület Budapesten, Győrben, Esztergomban is jelen vannak, A Soul 
Dance tánccsoport Ácson, Komáromban, Ászáron biztosít lehetőséget a táncolni szerető gyermekek 
részére. A tánctáborban az ászári táncosok szép számmal részt vettek, és élményben gazdagon 
térhettek haza. Gratulálunk nekik az eredményesen elsajátított koreográfiák megtanulásához, a 

csapatmunkához és a jó magaviselethez. 
Táncosaink a Jászai Mari Iskola tanulói: 
Dorogi Lorina, Kokics Kiara, Zámbó Petra, Zsédely Anna, Varga Leonóra, Szabó Nóra, 
Varga Dorka, Kovács Vanessza, Bujáki Laura, Gregorics Lili, Szekeres Kornél, Babos Petra, 
Geczinger Kitti, Mikos Szabina, Volf Anna. 

Az idei tanévben is szeretettel várunk minden fiatalt, aki szeretne egy szeretettel teli táncos 
közösséghez tartozni. Edzéseink péntek délután a Közösségi Házban vannak. Várunk szeretettel! 

„A tánc a lélek tükre” 

Kelemen Bettina edző- koreográfus és Szalai Éva területi vezető, edző 
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HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

JANUÁRI ÉS FEBRUÁRI PROGRAMOK 

Méltatás, emlékezés egy ásvány- és kőzetgyűjtemény átadóünnepség apropóján 

Ászár köztiszteletben álló egykori pedagógus-házaspárjára: Kárpáti Lászlóra és feleségére Kárpáti 
Lászlóné Bíró Margitra emlékeztünk 
február 7-én az iskolában. Az idősebb 
korosztály még biztosan emlékszik arra, 

hogy a régi katolikus iskolában Kárpáti 
tanító úrnak milyen nagy gyűjteménye volt 
kőzetekből és ásványokból, melyek 
bemutatásával színesítette a tanórákat. Az 
egykori diákok a mai napig nem felejtették 
el, és sokszor felemlegették ezt különböző 
fórumokon.  
Napjainkban nagy gondot fordítunk arra, 

hogy iskolánk tanulói megismerkedjenek a település és az iskola történelmével, és ápoljuk 
hagyományainkat. Ezért kimondottan nagy örömmel töltött el minket, hogy egy 50 éves 
osztálytalálkozót követően, az 1968-ban végzet osztály kérésére az ásvány- és kőzetgyűjtemény 
ismét az Ászári Jászai Mari Általános Iskolába került: a tanulóifjúság tudásának gazdagítására. 

A gyűjteményt sok-

sok éven keresztül 
Kárpáti László 

kémia-biológia 
szakos tanár, a Jászai 
Mari Általános 
Iskola egykori 

igazgatója gyűjtötte 
össze. A nagyhírű és 
nemes emlékű 

igazgató úr ásványait, köveit fia, Dr. Kárpáti László díszpolgárunk adományozta az iskolánknak. 
Köszönet ezért, de köszönet a kiállítás támogatóinak is: Ászár Község Közalapítványnak, aki a 
költségek jelentős részét állta, Marton Ferencnek és osztálytársainak és nem utolsó sorban Ászár 
Község Önkormányzatának. 

Az átadási ünnepségen beszédet mondott Dr. Kárpáti László címzetes egyetemi tanár, Ászár 
díszpolgára, Prof. Dr. Bidló András egyetemi tanár, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának 
dékánja, Hofmann Eszter a Soproni Egyetem geológusa, Popovics György a Megyei Közgyűlés 
Elnöke, Tavaszi János a ’68-ban végzett osztály egykori diákja és Pekár Zsolt Ászár Község 
Polgármestere. A vendégeket Garas Mariann intézményvezető köszöntötte. 
Műsorunkban hallhattuk az Iskola énekkarát és a 8. a osztályos tanulók szavalatait, valamint 
Mazalin Zsuzsannát és Zséfár Csillát, akik a házaspár Ászárhoz fűződő kapcsolatáról meséltek. A 
műsor végén szimbolikus szalagátvágásra került sor. 

Örömmel tölt el minket, hogy helyet adhat az iskola Kárpáti László hosszú éveken át gyűjtögetett 
hagyatékának.  

Garas Mariann intézményvezető 
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Magyar kultúra napja 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy a kézirat 
tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le nemzeti imádságunkat, a 

Himnuszt. 

Iskolánkban ebből az alkalomból vetélkedőt 
szerveztünk diákjainknak. A műveltségi 
szintjüket mérő feladatokat párokban kellett 
megoldaniuk, s rövid időre segítségül hívhatták 
telefonjaikat is. A versenyen közel 80 tanulónk 
vett részt, és a visszajelzések alapján nagyon 
élvezték a közösen eltöltött délutánt. Másnap 
hirdettünk eredményt, amikor egy rövid kis 
műsorral tisztelegtünk Kölcsey Ferenc emléke 

előtt és elszavaltuk közösen a Himnuszt. 
A diákok műsorát este a Közösségi Házban is láthatták az érdeklődők, ahol verseket, népdalokat, 
zongoraműveket hallhattunk a magyar kultúrkör kincseiből.  
 

Pályaválasztás a 8. osztályban 

Az idei tanévben 34 diákunk áll a pályaválasztás előtt. Ez nem könnyű feladat, hiszen nehéz 
eldönteni, hogy milyen szakirányt válasszon. Ebben szerettünk volna segíteni diákjainknak. Már a 
7. évfolyam végén egy pályaválasztási tanácsadó segítette munkánkat. A gyerekeknek egy tesztet 

kellett kitölteniük érdeklődési körükkel kapcsolatban, és önéletrajzot írtak, a jövőbeli terveiket 
bemutatva. Ezt elemezte ki a szakember, aki szeptemberben minden szülővel és gyerekkel 
egyeztette az általa kiértékelt eredményeket, elmondta javaslatait, milyen szakirányt javasol a 
tanulóknak. Az osztályfőnöki órák keretében szülők, kollégák segítségét kérve, egy-egy szakmát 
próbáltunk népszerűsíteni. A gyerekek betekintést nyerhettek a nővérek, fodrászok, rendőrök, 
világába. Üzemlátogatáson jártunk Kisbéren, ahol megnéztük, hogyan dolgoznak a 
szerszámkészítők, esztergályosok.  
A pályaválasztási rendszer az idei évtől átalakult. A gimnáziumi oktatás mellett, jóval nagyobb 
szerepet kapnak az 5 éves technikumok és a 3 éves szakközépiskolák, amelyek korábban a 
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szakképző iskolák voltak. Az intézmények képzési rendszerének változásairól tájékozódhattak a 
szülő az iskolák nyílt napjain, az interneten és számos pályaválasztási kiadványban.  
Azoknak a gyerekeknek, akik gimnáziumba vagy technikumba szeretnének továbbtanulni, felvételit 
kellett írniuk még januárban magyarból és matematikából. Ennek eredményei alapján kellet 
végleges formában elküldeni februárban a jelentkezési lapokat. A diákok április végén kapják meg 
az értesítőket arról, hogy hol folytatják majd a következő tanévben iskolai tanulmányaikat. 

Deák Annamária intézményvezető-helyettes 

Tájfutás a Jászaiban 

Iskolánk régi ismeretséget ápol Szűcs Péter tájfutóedzővel, aki havonta kétszer a testnevelés órákon 

foglalkozik diákjainkkal. 
Megismerteti őket a tájfutás szabályaival, valamint a legügyesebbeket felkészíti a diákolimpiai 
versenyekre. 

Dióhéjban a tájfutásról: A pálya kitűzése után térkép alapján kell a meghatározott bázispontokat 
megtalálni, a gyerekek a startnál kapnak egy chipet, mellyel regisztrálhatnak, miközben Peti bácsi a 
számítógépén figyeli az esetleges hibákat és követi a részeredményeket. 
Ezeket az adatokat miután célba értek megbeszéli a tanulókkal is és kihirdeti a végső sorrendet. 
Nagyon jó hangulatú óráin azokat is megmozgatja, akik egyébként nehezen motiválhatók és 
reméljük az ügyesebbekről pedig a diákolimpia kapcsán büszkén írhatunk majd áprilisban. 

Szalai Richárd pedagógus 

Volt egy farsang, állt a bál… 

Az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában már hagyomány, hogy minden évben megszervezzük a 
farsangi bált. 
A felső tagozatos diákok kérésére idén külön időpontban szórakozhattak iskolánk tanulói. 
14 órakor kezdődött az alsós tanulók jelmezes felvonulása a tornacsarnokban. Kb. 60 beöltözött 
kisdiák várta sorszámmal a kezében, izgatottan, hogy bemutatkozhasson a szép számmal összegyűlt 
nézőközönség előtt. 
 A jelmezesek értékelésében egy hattagú zsűri döntött. 2 pedagógus, 2 fő a Szülői 
Munkaközösségből és 2 tanuló a diákönkormányzatból, akiknek nem volt könnyű dolguk a szuper 
ötletek láttán. 
Az ötletes maskarák között volt Bud Spencer, Szerelem Istene, Cleopátra, Tükörtojás, Vaiana, 
Tavasztündér, Szörnyella, Kinder Schoko bons, Rubik Kocka, Mc. Donalds bohóc, Muffin, Süsü a 
sárkány, Csillagfejű Csavarhúzó, Robin Hood, Medúza, Esőfelhő, Strandpapucs, Halványlila 
Dunszt, Terített Asztal, Hastáncos, Mexikói Bandita, Messi, Barbie, Gésa, Gombán Ülő Manó, 
Madárijesztő, Csomag Cukor, Fürdőkád, Microhullámú Sütő, ….. 
Mosolygó tekinteteket és elismerő tapsot kaptak. 
Az eredményhirdetésre már az iskola aulájában került sor.  
Minden osztályban 3 helyezést jelölt ki a zsűri, akik jutalmul - a helyezéseknek megfelelően - tortát, 
csokoládét kaptak a boldog érzés mellé, ami az arcukon tükröződött. 
Ezután a gyerekek egyik nagy kedvence következett. Szorgos kis kezek bontogatták izgatottan a 
zsákbamacskás tasakokat, melyekben különféle kisebb-nagyobb meglepetések lapultak. 
A zene szolgáltatásáról Horváth Kevin, az iskola egyik tanulója és édesapja gondoskodott. Sok 
dicséret és tisztelet illette munkájukat. Segítségül számukra a diákok előző napokban listát írtak 
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kedvenc dalaikról, melyek el is hangzottak. Így a saját ízlésük szerint alakíthatták a mulatságot. 
Köszönjük szépen! 
A tombolahúzásra már a felső tagozatosokkal együtt 16 órakor került sor. 
Köszönet illeti a 7. és a 8. osztályos tanulókat, akik a szelvények árulásában és a tombolahúzás 
lebonyolításában is kiemelkedő szerepet vállaltak. 
A rengeteg felajánlásnak köszönhetően sok diák tért haza kisebb-nagyobb nyereménnyel. A fődíj 
egy gyönyörűen dekorált és finom torta volt. 

Mindezek után az 5.-8. osztályos korosztály farsangolása következett. 
Az egyéni jelmezesek – Pólyásbaba, Rocksztár, Koktél, Lány Lámával – mellett csoportok is 

voltak, akik különböző produkciókkal örvendeztették meg a közönséget. 
Láthattunk retro táncbemutatót, stand up előadást vagy épp kortárs táncot is. 
A gyerekek felkészültsége dicséretet érdemel, nagyon jól szórakoztunk. 
A nap csúcspontja nekik természetesem ezután következett. 
Az aula fényárban úszott, szólt a zene, mindenki önfeledten ropta a táncot, mulattak és boldogok 
voltak a gyerekek. 

Külön köszönet azoknak a szülőknek és a 7.,8. évfolyamos tanulóknak, akik délután 14 és este 19 
óra között a büfében gondoskodtak a vendégek szomj- és éhség oltásáról.  
Jó volt kizökkenni egy kicsit a mindennapokból, kiengedni a feszültséget, bulizni az 
osztálytársakkal… 

Értük volt a parádé!!! 
Hullámné Sarus Mónika pedagógus 

Jászai Mari Mese- és Prózamondó Verseny 

170 éve 1850. február 24-én született Jászai Mari, iskolánk névadója. Minden évben úgy tisztelgünk 
a színésznő emléke előtt, hogy ezen a napon rendezzük meg a mese-és prózamondó versenyünket. 
Az óvodásoktól a 8. osztályosokig öt korcsoport mérettethette meg magát ezen a versenyen. Ászár 
mellett Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Ete, Kisbér, Mezőörs, Nagyigmánd, Súr és 
Tárkány iskolásai képviselték a több mint 50 fős mezőnyt. A gyerekek egy-egy előre kiválasztott 
elbeszéléssel, vagy mesével készültek, amelyet a zsűri és a szülők előtt adtak elő kategóriánként. 
Sok szép előadást hallhattunk. A zsűri munkája az idei évben is nehéz volt, de végül 
korcsoportonként a következő eredmények születtek: 
1.-2.osztály: I. hely: Petőcz Dániel 
5.-6. osztály: I.  hely: Rezi Ákos  

7.-8. osztály: I. hely: Sulyok Tamás 

Gratulálunk minden versenyzőnek és felkészítő tanárnak! 
Jászai Nap 2020 

Iskolánk már 22. alkalommal rendezte meg február utolsó szombatján a hagyományos Jászai napi 
programját, amely 22 éve még Ki mit tud? címmel indult. A kezdeti próbálkozások után szerepeltek 
ezen időszak alatt más színházak meghívott vendégelőadói is, most úgy tűnik, visszatértünk a 
„gyökerekhez”. Ez alkalommal diákjaink saját produkcióikat adták elő, nem egy osztály a saját 
feldolgozását. Aki látta, bizton állíthatja, nem kis sikerrel. 
Műsorunk előtt Kálmán János, az Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület elnöke nyújtott át 
községünk polgármesterének, Pekár Zsoltnak három „ereklyéjét”, melyek közül egyik a Jászai-
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szobor avatójával kapcsolatos, 1985. évben kelt meghívó volt. Az ünnepi délután a nagyon szívhez 
szóló Magyarország, az én hazám című népdallal vette kezdetét a remek hangú ötödikes lányok: 
Bergendi Emma, Fajkusz Vanessza, ill. a 6. osztályos Kovács Kata közreműködésével és Garas 
Mariann igazgatónő megnyitó beszédével.  

A programok 3 blokkban zajlottak, 

amelyek tartalmaztak vegyesen zenei, 

prózai és táncos produkciókat is. Az 
osztályok szinte minden tanulója 
megcsillogtathatta tehetségét a 
színpadon, ki mihez érzett kedvet. 
Kezdő zeneszakköröseink népdal-
feldolgozásokat adtak elő furulyán, a 
nagyobbak Mozart-darabokat zongorán 
és négykezes zongoraműveket, illetve 
középkori és reneszánsz táncdarabokat, 
mint például Burgmüller romantikus 

darabját. A furulyához leginkább kedvet érző gyerekek az alsó tagozat tanulói közül kerültek ki, a 
zongorakedvelők pedig inkább a felső tagozatos lányok közül. Az énekkar népdalokkal mutatkozott 
be, valamint a 6. a osztályosokkal közösen a Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig c. regényéből 
készült musicalváltozatot állította színpadra, Sulyok Tamással /tanári szereposztásban/ fergeteges 

sikert aratva. A felkészülést Mészárosné Fehér Gabriella és Karácson Zoltán zenetanárok, illetve a 
6. a osztályfőnöke, Erdősi Gáborné segítette. Ügyes kis néptáncosaink is megmutathatták 
ritmusérzéküket Balaskó Lászlóné felkészítésével. Hogy a szerepelni vágyók mindegyike a világot 
jelentő deszkákra léphessen, a legtöbb osztály csoportos produkcióval állt elő. A kis elsősök A 
Kiskondás című népmesével mutatkozhattak be, példát állítva társaiknak, hogy a sok próba kiállása 
után elnyerhetjük méltó 
jutalmunkat. Ezen kívül ők 
még a zenei tehetségükkel is 
példát mutathattak a 
Csokoládé-dal előadásával 
Sinigláné Gurumlai Piroska 
vezetésével. Az első blokk a 
8. a osztálynak a népek táncait 
felvonultató és ízelítőt adó produkciójával fejeződött be, mely nagy tetszést aratott a közönség 
soraiban, és megalapozta a hangulatot a délután folytatásához. Osztályfőnökük és felkészítő 
tanáruk: Deák Annamária volt.  
A február 24-én, Jászai Mari emlékére meghirdetett prózamondó versenyünkön szereplő diákok 

közül az első osztályos Ligeti Fruzsina: A 
vadgalambok és a verebek, ill. a 2. osztályos 
Petőcz Dániel: A káposzta meg a nyúl című 
mesével léptek színpadra. Másodikosaink 
Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek c. 
művének hangulatos, figyelemfelhívó 
műsorszámával készültek, mellyel a felnőtt-
gyerek kapcsolatra irányították a figyelmet: 
mi a bajuk a felnőttekkel? Előadásukba Lili 



 
23 

Baba és Halász Judit zeneszámait is kreatívan beleszőtték Hullámné Sarus Mónika irányításával. A 
harmadikosok a Sehallselát Dömötör című verses mesének a felelevenítésével a tanulás 
fontosságára hívták fel társaik figyelmét, a színpadi kellékeket maguk állítva elő, illetve a szülők 
segítségét is igénybe véve. A kis színdarabot színesítette még Márta Alex: Az én kedvesem c. 

dalszövegének átírt változata; Az 

én kettesem. Felkészítőjük Lovasi 
Péterné volt. Negyedikeseink a 
Csipkerózsika című Grimm- mese 

bemutatásával jelentek meg a 
nézők előtt. Ők is nagyon kitettek 
magukért, komolyan véve a 
szerepüket – Baloghné Paréj 

Ildikó felkészítésével. Alsós diákszínjátszóink a Nehéz az iskolatáska című jelenettel az iskolába 
járás vidám tanórai eseményeibe nyújtottak betekintést tréfás nyelvi bölcsességekkel és egyéb, 
matematikai és biológiai feladatokkal. Utóbbi felkészítője: Sinigláné Gurumlai Piroska tanító néni. 
A 6. b-sek közül a „táncoslábúak” léptek színpadra egy saját koreográfiával, melyben country-

zenével kápráztatták el a közönséget, az Old town round cíművel, melyet Méhesné György Ildikó 
osztályfőnök segített begyakorolni. Hetedikeseink a legendás 70-es, 80-as évek óévbúcsúztatójára 
„hajaztak” pazar előadásukkal. Vicces, ötletes tv-kabaré átdolgozásuk eredeti volt, hiszen egy 
rádiós esti mese olvasópróbájának „katasztrófáját” elevenítették meg a színen osztályfőnökük, 
Helbert Anita felkészítésével. Műsoruk címe: Hófehérke és a hét elgyötört törpe. A 8 b-sek is végre 
önmaguk lehettek: saját koreográfiájukban ötvöződött a modern és a hagyományos, a komoly, 
ironikus és vicces elem, paródiával fűszerezve, melyekhez különböző remixekből vették az ötletet 
Nagyné Farkas Mariann osztályfőnök segédletével. 
Záró számként a kicsitől idősig, vagyis az óvodásoktól a nyugdíjas klub tagjaikig mindenki a 

színpadon állva közösen énekelte a Tavaszi szél című dalt - bevonva a közönséget is-, amely már a 
Házasság hete programjainak is közkedvelt zeneszámává vált. 

Dr. Árvainé Riklik Erzsébet pedagógus 

HÍREK A KUCKÓ OVIBÓL 

A téli szünet és a karácsonyi ünnepek után, újult erővel vágtunk neki a 2020-as évnek.  
Mindegyik csoportban lehetőség adódott a „pihenésre”, a gyerekekkel való egyéni foglalkozásra, 
hiszen az ünnepek előtt nagyon zsúfoltak voltak a mindennapjaink. 
Januárban felkérték óvodásainkat, hogy a Házasság Hete Programsorozat részesei legyenek, a 

meglepetés videón való énekléssel. Örömmel vállaltuk, minden nap készültünk rá a gyerekekkel és 
január 28-án megtörtént a felvétel óvodánk tornatermében. A gyerekek és persze mi is nagyon 
izgultunk, hogy sikerül-e a Syncron együttes által készített zenei alapra ráénekelnünk a Tavaszi szél 
vizet áraszt... kezdetű népdalt. SIKERÜLT! A kész felvétel, véleményem szerint szenzációs lett, 
büszke vagyok minden résztvevőre, az ÁSZÁRIAKRA! 
Ezután neki láttunk a farsangi készülődésnek, versek, dalok, táncok tanulásának, a találgatásnak, 
hogy ki, mi lesz a farsangon, melyre február 21-én került sor. A hangulat remek volt mindegyik 
csoportban és a műsorok is viccesek, mulatságosak voltak. A „fellépés” után bemutatkozás, azután 
pedig tánc volt kifulladásig. Köszönjük a szülőknek, hogy minden gyermek jelmezt viselt. Ez nem 
kis dolog! És köszönjük a mulatsághoz való hozzájárulást, a sok fajta finomság formájában. 
Február 12-én voltunk Kisbéren a WAMK-ban, ahol a Piroska és a farkas c. mesejátékot néztük 
meg a gyerekekkel. 
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Farsang napján pedig az ÁKOM-BÁKOM Bábcsoport, A csillagszemű juhász c. bábjátékot adta elő 
nekünk az óvodában. 
Azt hiszem, elmondhatom, hogy az év első két hónapja nagyon mozgalmasan és tartalmasan telt. 
Kívánok mindenkinek szép tavaszvárást, jó egészséget! 

Novák Viola intézményvezető 

GIRO D’ITALIA 

Az idei évben, 2020. május 10-én a világ második legrangosabb kerékpáros 
körversenye, a Giro d’Italia Budapest-Győr szakasza Nagyigmánd – Kisbér - 

Bakonyszombathely útvonalon halad át. Ászár belterülete nem, de Ászár 
közigazgatási területének egy rövid szakasza, a Kisbér és Bakonyszombathely 

között rész érintett a versenyben, így mondhatjuk azt is, hogy Ászáron is 
keresztülhalad a Giro d’Italia. Készüljünk erre közösen! „Villantsuk meg” ezen 
a rövid távon Ászárt! Akinek van ötlete, kérem, hogy keressen meg vele!  
Ezen a napon komoly forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra számíthatunk a 
térségünkben. Erre is készüljenek! Pekár Zsolt polgármester 

BOLDOG NŐNAPOT! 

„A nő akkor szép igazán, ha boldog, és akkor boldog, ha érzi, hogy szeretik.” 

Rippl-Rónai József  

Kedves Ászári Hölgyek! 
 

Nőnap alkalmából kívánom, hogy az év minden napja Nőnap legyen 
Önöknek! Isten éltesse a Hölgyeket! 

Pekár Zsolt polgármester 

MEGHÍVÓ A TAVASZI EVANGELIZÁCIÓRA 


