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Dr. Kárpáti László, Ászár Község Díszpolgára, 2021. június 27-én, Szent László napon elköltözött e 
földi világból és megtért Teremtőjéhez.  
Szomorú szívvel, mélységes fájdalommal, de felejthetetlen 
Díszpolgárunk esetében minden bizonnyal hittel tudom mondani, 
hogy "Isten akaratában megnyugodva" osztom meg ezt a megrendítő 
hírt.  
Kárpáti László mindig büszke volt "felnevelő falujára", szeretettel 

gondolt vissza az ászári évekre, az ászári emlékekre, emberekre. 

Első díszpolgári címét településünktől kapta. Köszönő beszédét 
akkor a következő gondolattal zárta: „Ahogy „Üzenet haza” c. 
versében Wass Albert írja „ A víz szalad, a kő marad!” Én is ászári 
maradtam és ezzel a kitüntetéssel most már nem is lehetek más!” 

Hálásak vagyunk, hogy ismerhettük Őt, hogy volt nekünk. Hiányát 
pótolni nem tudjuk, de emlékét őrizni fogjuk!  
A 2018 március-áprilisi számunkban megjelent Pekár Zsolt és Baksa 

Zoltánné által összeállított Dr. Kárpáti László munkásságát bemutató életrajz, ami díszpolgári 
kitüntetésének átadóján: 2018. április 21-én ünnepélyes keretek között hangzott el az ászári 
Közösségi Házban. Ezt honlapunkon olvashatják. Most azonban itt az Ászári Hírekben a Fertő-

Hanság Nemzeti Park Igazgatósága által kiadott életutat méltató és gyászhírt közlő írást jelentetünk 
meg. 

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Prof. Dr. Kárpáti László, a Fertő-Hanság Nemzeti Park alapító 
igazgatója, a Soproni Egyetem címzetes egyetemi tanára, Ászár és Sarród községek, valamint 
Sopron Megyei Jogú Város díszpolgára, méltósággal viselt hosszan tartó súlyos betegség után, 
2021. június 27-én átadta lelkét a Teremtőnek. 
Prof. Dr. Kárpáti László, a Nyugat-Magyarországi Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Fertő-

Hanság Nemzeti Park Igazgatóság nyugalmazott alapító igazgatója volt. Annak 1990-es 

megalakulásától 2011-ig, nyugdíjba vonulásáig vezette az Igazgatóságot. Szinte egész életét a hazai 
természetvédelemnek, valamint a kapcsolódó tudományoknak, és a fiatalabb nemzedékek 
tanításának, oktatásának szentelte. Munkássága eredményeképpen a Fertő-Hanság Nemzeti Park 
egyike lett a legelismertebb határon átnyúló nemzeti parkoknak Európában, míg a Fertő-táj ma már 
két országhoz tartozó közös világörökségi terület.  
1973-ban szerezte erdőmérnöki oklevelét Sopronban, az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki 
Karán. 1978-ban erdészeti növényvédelmi szakmérnöki oklevelet szerzett. 1981-ben doktorált a 
József Attila Tudományegyetem, annak Állatrendszertani és Állatökológiai Tanszékén. 1997-ben 

PhD. fokozatot szerzett a Soproni Egyetemen. Sok évtizedes kiemelkedő tudományos és oktatói 
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munkássága eredményeként 2004-ben címzetes egyetemi tanár lett a Nyugat-Magyarországi (ma 
Soproni) Egyetemen. 

A Fertő-tó kutatásával, természetvédelemmel, ökológiával, erdővédelemmel, erdészeti 
növénykórtannal és rovartannal, a gerinces állatok kutatásával (különösen herpetológiával és 
ornitológiával) több mint fél évszázadon keresztül foglalkozott. Közel kétszáz tudományos 
dolgozatot írt, - köztük könyveket, és sok szak- és tankönyvrészletet is. E téren, egyetemi tanárként 
betegségének elhatalmasodásáig aktív maradt. 
Életpályája kiemelt eredményeként kikövezte az utat az elméleti ökológia hazai gyakorlati 
alkalmazásába történő átültetésének, így több tanulmánytervet készített a vizes, illetve füves 
élőhelyek természetvédelmi rekonstrukciójára, amelyeket nemzeti parki igazgatóként meg is 
valósított. A Mekszikópuszta környéki szikesek rekonstrukciójára készített tanulmányterve két 
ütemben, 1990-ben és 1998-ban, a hansági vizes élőhelyrekonstrukció a Nyirkai-Hanyban 2001-ben 

meg is valósult, összesen közel 1000 hektáron. E munkák kiemelt példákat jelentenek úgy a hazai, 
mint az európai természetvédelem számára. 
Részt vett a közös Fertő-tavi-Neusiedlersee-Seewinkel Nemzeti Parkot előkészítő magyar-osztrák 
bizottság munkájában. Nyugdíjba vonulásáig alelnöke volt a Fertő-Hanság Neusiedlersee-

Seewinkel közös magyar-osztrák Nemzeti Park Tanácsnak. 
Két hazai nemzeti park alapítását készítette elő, illetve irányította. Így a politikai rendszerváltás 
hajnalán, 1990. áprilisában elkészítette a „Fertői Nemzeti Park” tervezete c. tanulmánykötetet. 
Ennek segítségével és megvalósításával építette fel a Fertő-tavi, majd egy bővítés révén a Fertő-

Hanság Nemzeti Park Igazgatóság intézményét az Európai Unió Phare programja segítségével, 
valamint az akkori szakminisztérium támogatásával 1991-ben, illetve 1994-ben.  

Az általa kigondolt, a természetvédelmi ökológiai elveken létrehozott nemzeti parki zonációs 
rendszer abban az időben hazai nemzeti parkjaink közül csak a Fertőnél létezett, amelynek 
köszönhetően a Világ Természetvédelmi Unió (IUCN) éveken keresztül csak ezt az újonnan létesített 
nemzeti parkot ismerte el hazánkban.  
Hasonló projektet vezetett az Őrségben is, miszerint munkatársaival előkészítette és létrehozta az 
Őrségi Nemzeti Parkot annak alap-infrastruktúrájával 2002-ben.  

Elévülhetetlen érdemeket szerzett úgy a tudományos, mint annak gyakorlati előkészítő és kivitelezői 
tevékenységével abban, hogy a Fertő-táj határokon átívelő világörökségi terület lehetett 2001-ben. 

1973-ban, diplomájának átvétele után rövid ideig Tarnaleleszen termelőszövetkezeti 
erdőmérnökként dolgozott, majd Kaposváron lett erdőtervező. Ebben az időszakban készítette el a 

Barcsi Ősborókás vegetáció-térképét. 1974-1991 között a soproni székhelyű Erdészeti és Faipari 
Egyetem Erdővédelemtani Tanszékének oktatója volt. Erdőmérnök hallgatói között elsősorban neki 
köszönhetően nyert tért a gyakorlati természetvédelmi szemlélet a ’70-es évek végén, valamint a 
’80-as években, amellyel megalapozta az ökológiai szemléletű erdőgazdálkodás napjainkig 
megfigyelhető fokozatos hazai térnyerését erdeinkben. Egyetemi oktatói életútját az általa irányított 
tudományos diákköri dolgozatok, diplomatervek tucatjai jellemzik. Az általa indított hosszú távú 
ökológiai és erdészeti ökológiai, erdővédelmi kutatások többsége azóta is tartanak és adatokat 
szolgáltatnak a gyakorlat számára. Egykori erdőmérnök hallgatók tucatjai tekintik őt az ökológiai 
szemléletük kialakításában máig meghatározó tudós mentoraként. 
Az Egyetemről való elkerülése óta sem szakadt meg kapcsolata a tudományos diákköri, illetve 
oktatómunkával. Több hazai és külföldi egyetemen oktatott vendégelőadóként, szakdolgozókat, 
diplomaterv készítőket konzulensként segített. Az egyetemi TDK-kat nemzeti parki munkahelyéről is 
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hathatósan támogatta, míg vendégelőadóként számos hazai egyetemen és főiskolán oktatott 
rendszeresen. 

Pályafutása során több száz természettudományos témájú előadást tartott különböző 
rendezvényeken, továbbá szakmai jellegű előadásokat havi rendszerességgel tartott a 
legkülönbözőbb fórumokon.  
A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének és Konzervációbiológiai Bizottságának éveken 
keresztül (1999-2008) megbecsült tagja volt. Tagja volt 2003-tól, illetve sok éven át (2004-2008) 

vezette a Magyar Tudományos Akadémia Gyepgazdálkodási Bizottság Természetvédelmi 
Albizottságának munkáját, valamint részt vett a Vadgazdálkodási Albizottság munkájában is. 
Alapító tagja volt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek, amelynek alelnökévé 
választották 1982-ben. Ezt a tisztet 10 évig töltötte be. Az Országos Erdészeti Egyesület 
munkájában 1974 óta részt vett. 1990-1994 között választmányi tag, valamint az Erdészeti Lapok 
szerkesztőbizottságának tagja volt, 2010–2018 között az Egyesület soproni elnöke volt.  
Az általa vezetett Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság tájfenntartó gazdálkodása során a 

magyar szürke szarvasmarha, a rackajuh és a bivaly hazai 
viszonylatban egyik legjelentősebb állományait hozta létre. 2009-

ben a Magyar Bivalytenyésztők Egyesülete elnökének választották, 
amely pozíciót 2015-ig töltötte be. 
1990-1994 között önkormányzati képviselőként vezette Sopron 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Környezetvédelmi 
Bizottságát, emellett részt vett a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Közgyűlés hasonló bizottságának munkájában is. A Nyugat-West 

Pannónia Eurégió Környezetvédelem-Természetvédelem-Vizek 

Munkacsoportjának 4 éven keresztül elnöke volt (1998-2002), 

amely testület Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék valamint 
az ausztriai Burgenland Szövetségi Tartomány szakembereinek 
fórumaként működött. 2005. óta tagja volt a Magyar Hidrológiai 
Társaságnak, illetve 2008. óta a Magyar Haltani Társaságnak. 
Alma Materével haláláig aktív kapcsolatot tartott fenn. 

Vendégelőadóként betegségének kezdetéig oktatott a Soproni Egyetemen. Tudományos szakmai és 
gyakorlati tapasztalatait számos projektben bocsátotta utódai rendelkezésére. Így többek között 
természetvédelmi rehabilitációs projekteket vezényelt le, valamint fejlesztési projektekben segítette 
azok természetvédelmi és ökológiai szempontú megközelítését, illetve megvalósítását.  
Prof. Dr. Kárpáti László életútját az erdészeti, ökológiai, valamint természetvédelmi elméleti és 
alkalmazott tudományok művelése, azok gyakorlatba történő átültetése, valamint a hazai 
természetvédelem szolgálata határozta meg. Mindezek mellett életvitelét az „Isten, Haza, Embertárs 
szolgálata” jellemezte. Így 1991-ben alapító tagja volt a Rotary Club Sopronnak, amelynek 

kötelékében 20 éven keresztül szolgálta a közjót.  
Életútját számos állami és szakmai elismerés kísérte. Ezek közül csak néhányat megemlítve: 
Állami kitüntetések: 
„Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich” – „Az Osztrák Köztársaságért 
Arany Érdemérem” – 1994. – Ausztria államelnökétől 
a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje – 2004. – a Magyar Köztársaság Elnökétől 
„Emberi környezetért” kitüntető jelvény – 1984. – Országos Környezet- és Természetvédelmi 
Hivatal elnökétől 
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„Emberi környezetért” kitüntető jelvény – 1989. – a környezetvédelmi és vízgazdálkodási 
minisztertől 
Miniszteri Dicséret – „Elismerésül a szovjet csapatok által okozott környezeti károk felmérésében 
végzett munkáért” Emlékplakett – 1991. – A környezetvédelmi és területfejlesztési minisztertől 
Pro Silva Hungariae díj – 2000. – a Földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztertől 
Miniszteri Elismerő Oklevél – a tiszai árvízvédekezés során kifejtett kiemelkedő tevékenységért – 

2001. – a környezetvédelmi minisztertől 
Pro Natura díj – 2003. – a környezetvédelmi és vízügyi minisztertől 
Címzetes egyetemi tanár – 2004 – a Nyugat-Magyarországi Egyetemtől 
Vásárhelyi Pál díj – 2007. – a környezetvédelmi és vízügyi minisztertől 
Szakmai kitüntetések és díjak: 
„Chernel István” emlékérem – 1983. – a Magyar Madártani Egyesülettől 
„Gróf Széchényi Ferenc” kitüntető díj – 1993. – a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökétől 
 „Kitaibel Pál” emlékérem – 1997. – Mosonmagyaróvár, a Kitaibel Pál Társaságtól 
a Magyar Madártani Egyesület Örökös Tagja – 2004. – a Magyar Madártani Egyesülettől 
Bedő Albert díj – 2014. – az Országos Erdészeti Egyesülettől 
Ászár község díszpolgára – 2018 - Ászár Önkormányzatától 
Fertő-táj világörökségért díj – 2018 – a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesülettől 
Sarród község díszpolgára – 2019 – Sarród Önkormányzatától 
Sopron Megyei Jogú Város díszpolgára – 2021 – Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatától 
Prof. Dr. Kárpáti Lászlót a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság saját halottjának tekinti. 
Gyászolják őt felesége, gyermekei, unokái, tágabb családtagjai, korábbi munkatársai, tanítványai, 
barátai, tisztelői. 
Nyugodjék békében!” 

Pekár Zsolt polgármester 

Anyakönyvi  h írek  

Sok szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóit: 

Kókai Levente és Pálinkás Csilla kislánya: Lujza 

Dósa Roland és Nagy Mónika kisfia: Noel 

Szmilek Richárd és Gyuris Lívia kislánya: Lilla 

Csikár Ákos és dr. Bergendi Lilla kisfia: Nándor 

Házasságot kötöttek Ászáron: 
Eszenyi Dávid és Cserháti Kinga 

Nagy Antal és Szekeres Lilla 

Szívből gratulálunk a házaspároknak! 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 
Elekes Péter István (66) 

Mohácsi Józsefné sz.: Rémai Margit (88) 
Lanczendorfer Melinda aljegyző 
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PEDAGÓGUSNAP, ÖLLŐS MÓR-DÍJ 

A Közösségi Házban 2021. június 10-én köszöntöttük az ászári óvoda, iskola pedagógusait és a 
nevelési-oktatási környezetet biztosító munkatársaikat.  

 

Újabb három pedagógussal gyarapodott az Öllős Mór-díjazottak tábora. Idén ezt a rangos elismerést 
Greinerné Ábrahám Erzsébet (Zsóka néni ), az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában végzett 
magas színvonalú tanári munkájáért, a gyermekek változatos és igényes vizuális nevelése terén, 
valamint az iskola esztétikus megjelenéséért kifejtett kiemelkedő tevékenységéért; Lovasi Péterné 
(Etelka néni ), az iskolában végzett több évtizedes elhivatott, magas színvonalú tanítói 
munkásságáért, a kisiskolások generációinak nevelése és matematikai oktatása terén végzett 
eredményes tevékenységéért és Horváthné Diffinger Erzsébet (Erzsi óvó néni ), az Ászári Kuckó 
Óvodában végzett több évtizedes magas színvonalú óvodapedagógusi munkájáért, a kisgyermekek 
ének-zenei nevelése terén, valamint a közösség fejlesztésében kifejtett folyamatos, kiemelkedő 
tevékenységéért vehette át ünnepélyes keretek között.  
Óvodás, iskolás gyerekek, de még a kerékteleki gitáros „legények” is köszöntötték a 
gyermekeinkért dolgozó hölgyeket, urakat. 
Részlet Pekár Zsolt polgármester beszédéből: 
„Ászár Község Önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm pedagógusnap alkalmából. 
Köszönöm Önnek mindazt, amit az ászári iskolába, óvodába járó gyerekekért tett, tesz: az oktatást, 
a nevelést, a szeretetet, a törődést, a lelkiismeretes munkát, …. Megkülönböztetve köszönöm az 
idei, ebben a különösen terhelt tanévben végzett embert próbáló helytállását.  
Kívánom, hogy mindazt, amit átadott a gyerekeknek az évek alatt olyan módon kapja vissza, hogy 
elcsendesedve, megállva - még ezután a rendkívüli év után is- nyugodt lelkiismerettel mondhassa 

azt, hogy megérte. Megérte a vesződés, a küzdelem, a sokszor sziszifuszinak tűnő munka. Megérte 
a maszk fogságában is az arctalanná vált, de mégis csillogó szemű gyerektekintetekbe nézni, átadni 
mindazt, ami így is átadható. Megérte a szépségeitől megcsupaszított tanévben, nevelési évben az új 
lehetőségek adta felemelő percekért, a veszélyhelyzet próbatételeiért. Megérte, még akkor is, ha 
pillanatnyilag nem kapott érte köszönő szót, elismerést. Megérte, mert kitartó oktató-nevelő 
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munkájának gyümölcsét ott látja nap, mint nap a sok-sok tanítványa munkálkodásában. Azt 
gondolom, hogy ezért érdemes pedagógusnak lenni. „ 

A kitüntetett pedagógusainknak az intézményvezetők által összeállított szakmai életutat bemutató, 
méltató gondolatai. 

GREINERNÉ ÁBRAHÁM ERZSÉBET  

Greinerné Ábrahám Erzsébet 1981-től 1984-ig óvónőként dolgozott a Marcalgergelyi 

Napköziotthonos Óvodában.  
1983-ban szerezte első diplomáját a Soproni Óvónőképző Főiskolán.  
1984-től 1996-ig a Kisbéri Napköziotthonos Óvoda alkalmazásában állt, 
miközben  
1990-ben megszerezte rajztanári diplomáját a szombathelyi Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főiskolán. 
1998-ban kezdett óraadóként tanítani a kisbéri Táncsics Mihály 
Gimnáziumban, miközben Kisbéren a Zene és Művészeti Iskolában a 
képzőművészet alapjait segített elsajátítani diákjainak. Számos 
kiállításon mutatkoztak be tanítványai, segítette azok fejlődését, előbbre 
jutását. 

2003 óta dolgozott Ászáron, a Jászai Mari Általános Iskola rajz szakos tanáraként. Munkája során 
igyekezett az iskolát széppé tenni, mindig ügyelt az évszakoknak megfelelően dekorálni az 
osztálytermeket, az iskola auláját. Számos díszletet és jelmezt tervezett, s készített a diákszínjátszó 
szakkör számára. Évente kiállítást rendezett a tehetséges tanítványai munkáiból, melyek, azóta is az 
iskola folyosóit díszítik. Kézműves szakköreit sok gyerek látogatta, szerették közvetlen stílusát, 
színes egyéniségét. A tanórákon mindig a kötetlen légkörre törekedett, igyekezett minél közelebb 
jutni a gyerekek lelkivilágához. 
Iskolánkban szaktantermet alakított ki a diákok számára, s a pályázati lehetőségeket kihasználva, 
igyekezett azt a legjobb eszközökkel, anyagokkal felszerelni. Számos ábrázolási technikával 
ismertette meg a diákokat, melynek eredményeként dobogós helyezéseket értek el a versenyeken. 
Munkáját kiváló szakmai hozzáértéssel végezte, folyamatosan hozzáadva az évtizedek tapasztalatát.  
2019 novemberében búcsúzott a gyerekektől. Egy hosszú és sikeres, szép életpálya áll mögötte. 

LOVASI PÉTERNÉ 

Lovasi Péterné tanítói végzettségét 1981-ben szerezte Győrben, az Apáczai Csere János 
Tanítóképző Főiskolán, ahol technika, népművelő szakkollégiumi 

képzésben részesült. 
1981-ben a várpalotai Adylakótelepi Általános Iskolában kezdett 
tanítani.  
1982-től a Bakonysárkányi Általános Iskola nevelőtestületének tagja lett 
1988-ban került áthelyezéssel az ászári Jászai Mari Általános Iskolába, 
ahol, nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Itt alsó tagozatos nevelőként, 
gyermekvédelmi felelősként bebizonyította, hogy méltó munkájának 
elismerésére. Mind szakmailag, mind emberileg mindig készen állt az 
elég gyakran változó körülményekhez, a szülői, a gyermeki 
elvárásoknak való megfeleléshez. 
Etelka munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- és 
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szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, a pontosság, a közösségért érzett felelősség. 
Jó emberismerő révén szinte azonnal felismerte tanítványaiban a tehetséget, melyet kitartó 
munkájával mindig elismerésre juttatott. A számtalan matematika versenyen sokszor értek el diákjai 
dobogós helyezést, ezzel is öregbítve iskolánk hírnevét. 
Olyan kollégát ismertünk meg személyében, aki híres a segítőkészségéről is. Mindig és minden 
iskolai rendezvényen részt vett, ahol tudott önzetlenül segített. Szakmai tanácsaival támogatta és 
felkarolta a pályakezdő pedagógusokat, megosztotta velük az évtizedek tapasztalatait.  
Az elsők között minősíttette magát iskolánkban, igazolva azt, hogy nyitott minden változásra, ami az 
oktatásban történik. 
Több évtizedes pályafutása során szinte végig osztályfőnökként dolgozott, s előfordult az is, hogy 
besegített a felső tagozat tanításába is. Példaértékű munkájában, hogy nyugdíjba vonulásának 

évében nem hagyta cserben osztályát félévkor, hanem megvárta a tanév végét, és akkor köszönt el 
végleg tőlünk. Nyugdíjasként, azóta is számíthatunk segítő munkájára, hiszen a pandémia idején 
helyettesítő pedagógusként dolgozott nálunk. 

HORVÁTHNÉ DIFFINGER ERZSÉBET  

Horváthné Diffinger Erzsébet 1989. 09.16-tól az ászári óvoda dolgozója.  
Felsőfokú végzettségét a Soproni Óvónőképző intézetben 1985-ben 

szerezte meg. Tudását, ismereteit folyamatosan bővítette, fejlesztette. 
Mindig nyitott volt az új módszerekre, innovatív személyiség, a 
kollégákkal jól kommunikáló szakembernek ismertük meg.  
Színvonalas munkája érdekében számos továbbképzésen vett részt, 
2005-ben gyógypedagógiai asszisztens képesítést szerzett.  
2013.08.16-tól óvodavezető helyettesként tevékenykedik és segíti ezzel 
munkámat.  
2016-ban sikeresen teljesítette a pedagógusminősítés előírásait. 
A falu életében folyamatosan részt vett, szervezőként, résztvevőként 
egyaránt, az óvodás gyermekeket felkészítve, színvonalas műsoraival 
emelte a különböző alkalmak színvonalát, legyen szó falunapról, 

karácsonyról, Szép korúak napjáról vagy Jászai-napokról. 
A szülők, egész pályafutása során nagyra értékelték, értékelik munkáját, kiváló nevelő „hírében” 
áll”. Mind a kollégák, mind pedig a szülők szívesen fordulnak hozzá szakmai, vagy személyes 
tanácsért, kikérik véleményét a közös munka és programok során. 
Az óvoda életében folyamatosan, aktívan vesz részt, ötleteivel, őszinte véleményével nagyban segíti 
az intézmény működését és a közösség fejlesztését, összetartását. 
Különleges tehetségét, maradandóan az ének-zene, tánc területén fejtette ki, de természetesen 
minden területen a maximumot nyújtja, mely mindannyiunk számára példaértékű, ugyanúgy, mint 
személyisége, normarendszere, szakmai kvalitása, gyermekszeretete és elhivatottsága.  
Az óvoda vezetője és közössége, munkája elismeréseként, javasolja Őt az Öllős Mór díjra. 

Pekár Zsolt polgármester 

HÍREK A KUCKÓ ÓVODÁBÓL 

Megékezett a nyár, amit már annyira vártunk! Ezzel, az óvodában megint véget ért egy nevelési év. 

Egy év, ami nagyon sok akadályt és nehézséget gördített elénk, legyen szó gyermekről, szülőről, 
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pedagógusról, dadus néniről és mindenkiről. Megtépázott bennünket egészségileg és érzelmileg 
egyaránt. Április 19-én aztán újult erővel vetettük bele magunkat a munkába. A gyerekek 
barátaikra, társaikra kiéhezve jöttek oviba, nagyon boldogok voltak, alig tudtak betelni egymással. 
Gőzerővel kezdtünk készülni az édesanyák felköszöntésére, amire sajnos csak videofelvételről 
került sor, viszont így is sikerült könnyeket csalni a szemükbe. Nagyon sok szeretettel készítettük 
részükre a szép ajándékot, amire ha ránéznek, reméljük később is eszükbe jut, a verssel és énekkel 
kísért köszöntés! 
Ezután a legfontosabb feladatunk az évzárókra és ballagásra való felkészülés volt. 

Mindannyiunknak nehéz feladatot jelentett. A kis csoportban azért, mert nekik újra be kellett 
szokniuk, a középsősöknek és a nagyoknak pedig azért, mert sok mindent kellett megtanulni, hiszen 
sokat voltunk otthon, nagyon sok mindent elfelejtettek. Természetesen a játékra is kellett időt 
hagynunk, és az iskolára való felkészülésre is, így napjaink elég zsúfoltak voltak. Közben persze, 
kis pihenésre, kikapcsolódásra is volt idő. 
Újra eljött hozzánk az Ákom-bákom Bábszíház és megint elvarázsolt bennünket igényesen 
elkészített bábjaival és díszleteivel, valamint színvonalas meséjével. A gyerekek interaktív 
formában vehetnek részt ezeken az előadásokon, ezért mindig nagyon várják már ezeket az 
alkalmakat. 

Gyermeknapot is szerveztünk, melyen két ugrálóvár, kézműves foglalkozás, arcfestés és 
csillámtetoválás várta a gyermekeket. Ezeket a programokat mind-mind az óvónénik és dadus nénik 
„varázsolták ide” a gyermekeknek, akik a nap végére tele pocakkal, „tetováltan”, festett arccal, és 
helyes békával és/vagy pillangóval, fáradtan mentek haza az oviból. Napközben, támogatásként a 
szülőktől kapott sok nassolni valóval és üdítővel fojtották le a szendvicseket  A következő 
napokban kétszer is ajánlott fel két család jégkrémet a gyermekeknek, melyet örömmel 
fogyasztottak el tízórai után. 
Az évzáró ünnepségek és a ballagás - véleményem szerint - nagyon jól sikerültek. Gyermekeink 
nagyon szépek voltak az egységes fehér felső fekete alsó ruhaösszeállításban, mely kimondottan 
ünnepélyessé tette ezen alkalmakat. 

Ezután már csak a jól megérdemelt pihenés maradt 
júniusra. A gyerekeknek már csak az önfeledt játszásra 

kellett koncentrálniuk. Az első pár napon ugyan még 
kérdezték: „Óvó néni! Ma nem állunk fel a 
műsorhoz? Nem próbálunk?” Ehhez az állapothoz 
hamar hozzászoktak, meg ahhoz is, hogy szintén két 
szülő ajánlott fel többszöri fagyizást, és Jutka néni 
örömmel látott bennünket a faházban! 
Egy csütörtök délután köszöntést kaptunk Pedagógus 

nap alkalmából a Közösségi Házban, mely minden évben nagyon jól esik nekünk! Ezúton is 

köszönjük a fenntartónknak ezt a szép gesztust! Ezen alkalmon kapta meg óvodánk egyik 
pedagógusa Horváthné Diffinger Erzsébet – aki 40 éves szolgálati idővel megkezdte felmentési 
idejét, és decemberben jól megérdemelten nyugdíjba vonul –ünnepélyes keretek között és 
meglepetéssel fűszerezve a nagy becsben tartott Öllős Mór díjat. Számomra megtisztelő és nagy 
örömmel tölt el, hogy a kollégája, párja, és nem utolsó sorban, a barátja lehettem, lehetek. 
A szorgalmi idő befejeztével, megkezdődött az óvodában a szükséges felújítás, az egész óvoda 
festése és a gázfűtés rendszerének felújítása. Tehát munka van most is, bár jelenleg üres az óvoda. 
De nemsokára várjuk vissza a lurkókat, hogy hangjukkal, nevetésükkel életet adjanak az üres 
falaknak! 
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Addig is Horváth Imre versével köszönök el mindenkitől, amit Samu Nati adott elő a ballagáson: 
Mit kívánjak nyárra? 

Homokvárhoz kupacot, horgászoknak kukacot, 
hegymászóknak nagy hegyet, hűs fagyihoz friss jeget!  

Folyópartra fát, nagyot, VAKÁCIÓT 100 napot! 
 

Vigyázzon magára a nyáron mindenki, lehetősége szerint kapcsolódjon ki, pihenjen, hogy 
szeptemberben újult erővel indulhassunk neki az új nevelési évnek! 

Novák Viola óvodavezető 

HÍREK AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

Lezárult a 2020/2021-es tanév. A világjárvány okozta nehézségek az iskolát sem kímélték. Március 
8-május 10-ig online oktatásba kényszerültünk, de ebben az időszakban is zajlott az iskolában az 
élet. A tavalyi év után már rutinosan folyt a tanítás a különféle virtuális tereken. Gyerek, szülő és 
pedagógus azonban egyaránt várta, hogy hagyományos, jelenléti formában folyhasson az oktatás. 
Mindenki számára nagy volt az öröm, mikor visszatérhetett az élet a „normál kerékvágásba”, igaz 
korlátozásokkal. Az utolsó hetekben sok feladat és program valósult meg, amiből egy kis ízelítőt 
mutatunk be.  

K I R Á N D U L Á S O K  
1. OSZTÁLY 
KIRÁNDULÁS ÁSZÁRON 

Június 7-én elindultunk felfedezni a falu nevezetességeit. Gyönyörű napsütéses idő volt, ezen a 
napon. Első utunk a Mini Skanzenhez vezetett, ahol megnézhették a gyerekek a környező és 
távolabbi települések régi házait, láthattak malmot és templomot is. Megfigyelhették a gangos 
hosszú folyosókat és a nádfedeles háztetőket. 
Majd a szomszédos Tájházhoz sétáltunk, itt rácsodálkoztak a földes konyhára, szobára és a 
berendezési tárgyakra. Mindenkinek tetszett valamelyik ott kiállított tárgy, vagy egy régi ruhadarab. 
A ház hátsó részében berendeztek egy Retró szobát, itt a legjobban a gyerekeknek a régi 
nyomógombos piros telefon tetszett, valamint egy pedálos zöld autó. 
Az udvar dísze egy életnagyságú búbos kemence, amit körbejártunk és megbeszéltük, mi mindent 
lehetett sütni, benne. 
Következő úticélunk iskolánk névadójának, Jászai Marinak a szülőháza volt. Útközben megálltunk 
egy gémes kútnál a József Attila utcában, megbeszéltük, hogyan működött és hogyan tudtak inni a  

vájúnál az állatok. Amikor odaértünk a házhoz, leültünk pihenni és inni a nádfedeles pihenő 
padokra. A lányoknak a művésznő kiállított fellépő ruhája tetszett, a fiúknak pedig az ide látogató 
színművészek fala, amit aláírnak, dátummal látnak el, ha itt járnak. 
A gyerekek nagy örömére, hazafelé megálltunk a játszótéren, ahol önfeledten játszottak, kipihenték 
magukat. 

Belépve iskolánkba a tanulók egyből felfedezték azokat a fényképeket a falon, amit a kirándulás 
folyamán láthattak már a Jászai házban. 
Fáradtan, de rengeteg élménnyel gazdagodva értünk vissza iskolánkba. 

Baloghné Paréj Ildikó 
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3. OSZTÁLY 
A sok esős nap után végre kiderült az ég! Egy csütörtöki reggelen hátunkra vettük a zsákot és 
átsétáltunk Kisbérre. A piaci forgatagon áthaladva megnéztük a régi téglagyár mesterséges tavait. 
Láttunk őzikét inni belőle, majd leheveredve a gyümölcsfák alá jóízűen elfogyasztottuk reggelinket. 
Körülbelül 10 perces séta után desszertként válogathattak a gyerekek a Valkó fagyizóban a sokféle 
fagylaltból. Gombóc fagyival a kezükben, Kisbér központján áthaladva megérkeztünk a park 
játszóteréhez, amit nyomban birtokba is vett az osztály. Tele lett a mászóka, a libikóka csiklandozta 
a hasukat, magasba szállt a hinta, labda gurult a bokrok között… 

A fák hűs árnyékában az érparton ballagtunk tovább és tárult elénk a csodálatos kisbéri Park-tó 
látványa. Felidéztük környezeti 
tanulmányainkat a nádasról, a vízparti 
rovarokról, békákról, halakról… és szinte 
észrevétlenül jutottunk el a Mini 
Magyarországig, ahol a tematikus 
játszótérnél a magyar órán olvasott 
Ruminit játszották a gyerekek. Ezután a 
makettpark varázsa érintett meg 
mindenkit. Gyönyörű virágok között 
megbújó épületekben örömmel fedezték 
fel, hogy ki, melyikben járt már és az 
élmények emlékeivel szórakoztatták 
egymást.… 

A kirándulás pizzázással zárult, amiket a kis éhes szájak csendben és mohón fogyasztottak el. 
Ászár - 3. osztály – kirándulás – 12 000 lépés – móka – játék - csapat… 

De jó újra együtt! 
Hullámné Sarus Mónika 

4. OSZTÁLY 
A 4. osztály izgatottan várta a június 15-ét. Most kivételesen nem a vakáció kezdete miatt, hanem 

mert ezen a napon kirándulni készültünk. Úticélunk a Bakonyban 
fekvő Vinye, a Cuha völgye. 
Buszunk a megbeszélt időre megérkezett. Az utazás alatt- /a telefon 

nyomkodása mellett/- egy kis beszélgetésre is sort kerítettünk, 
felelevenítve a környezetismeret órán tanultakat. Talán néha az 
ablakon is sikerült kinézni, rácsodálkozni néhány látnivalóra. 
Megérkeztünkkor az út során /40 perc/ nagyon megéhezett csapatnak 
máris pihenőhelyet kerestünk. A túra útvonal mentén sok ilyen van, 
padokkal, asztalokkal. 

Aztán indulhatott a séta! 
Minden sziklát, minden domboldalt, emelkedőt megmásztak a 
gyerekek, élvezvén az iskola falain kívüli szabadságot. Az igazi 
élvezetet a vízen való átkelés jelentette! 

A patak többször átfolyik az úton. Sziklákon, fatörzsön egyensúlyozva, vagy egyszerűen csak 
belegázolva a vízbe lehet átkelni rajta. Micsoda „pancsolás” folyt! 
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Aki felkészülten érkezett, gumicsizmával, vízicipővel, a patakban sétált az út helyett. 
Természetesen olyan is akadt, akinek a váltócipőjét, ruháját kellett igénybe vennie! De ez senkinek 

nem vette el a kedvét. 
Jó volt a csapaton végignézni, vidám, elégedett gyermekarcokat látni! 
S ehhez nem kellett más, mint néhány kilométer séta az erdőben! 

Tavaszi Piroska 

5. OSZTÁLY 
A koronavírus-járvány miatt sajnos az osztálykirándulásunk nem valósulhatott meg a tervezett 
formában. Helyette június 10-én, az utolsó osztályfőnöki órán közös fagyizással zártuk le a tanévet. 
Az idő kiváló volt, déli napsütésben jól esett a séta az ászári fagyizóig. A bőséges kínálatból 
mindenki megtalálhatta a neki megfelelő ízeket. A hűtött édesség elfogyasztása után pihentünk egy 
kicsit, majd visszasétáltunk az iskolába. Reméljük, hogy szeptemberben pótolhatjuk az elmaradt 
kirándulást!  

Bene László 

A 6. OSZTÁLY: SÉTA A FALUBAN ÉS KÖRNYÉKÉN 
Az iskolából indulva először a Tájházba mentünk, ahol rengeteg érdekes dolgot láttunk: régi szobát 
korabeli tárgyakkal berendezve, a falakon szent képek, hímzett bölcsességek a falvédőkön, rokka, 
babakocsi és a retro szoba korabeli kincsei. Ezután a Mini Skanzen házai, utcácskái között 
sétáltunk, lakóházakat, szélmalmot, kovácsműhelyt, régi templom kicsinyített mását láthattuk. 
További utunk az Zöldmalmi- tavakhoz vezetett, ahol az ismert szép táj fogadott bennünket. 
Ugráltunk a köveken, beszélgettünk a horgászokkal és lepihentünk a tó körül kialakított padoknál. 
Ezután finom fagyikat kóstoltunk Kisbéren. Kirándulásunkat a Zöldmalmi-tóhoz visszatérve 
pizzázással zártuk, mindenki nagy örömére. 
Osztálytársaink néhány hozzászólása a következő: 
Nagyon jól éreztem magam! A pizza is finom volt!- Szerintem nagyon jó volt! Jól éreztem magam! 
-Nagyon élveztem a fagyizást!- Nagyon jó volt a fagyi, a pizza és szép volt a tó! 
-Nagyon jó volt együtt lenni és sétálni is jó volt!- Nagyon jó volt és élveztem, hogy a szabadban 
voltunk!- Nagyon jó volt a kirándulás, remélem többször is lesz ilyen!- A pizza finom volt. A lábam 
meg nagyon fáj!- Bár sokszor voltam a Zöldmalmi-tavaknál, mindig örömmel tölt el ez a hely!   

Bergendi Emma, Mészáros Nóra, Vida Julianna 6. osztályos tanulók 

7. a OSZTÁLY 
Június 3-án a 7.a osztály a „Vizek Városaként” ismert Tatára kirándult. Verőfényes napsütésben, 
kellemes nyári melegben belekóstolva a nyárba, élvezhettük a város látnivalóit. Elsőként a Fényes 

tanösvényt jártuk be.  A tanösvény a 
karsztforrások mentén kialakított 
egyedülálló, fából épült sétány, mely végig 
kalauzol a tiszta vizű források felett, a 
láperdő égerfái közt. Hazánk páratlan 
természeti jelenségét testközelből, játékos 
módon fedezhettük fel a gyerekbarát, 
látványos hidakon, pallókon, járdákon. A 

tündérrózsákkal benépesített tavon kézi erővel 
működtethető kompon húztuk magunkat egyik 
partról a másikra és még egy 
izgalmas függőhídon is átkelhettünk. 
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Programunk következő állomása a sárkányhajózás volt az Öreg-tavon, ami az egyik legkiválóbb 
eszköze a csapatépítő tréningeknek. A húszszemélyes hajókon pillanatok alatt megtanultuk az 
evezőhasználatot, és egy összetartó, együttműködő csapattá kovácsolódtunk. A tavon, pihenés 
közben meghallgattuk a vár történetét, és a hozzá kapcsolódó érdekességeket, a város tóról is 
látható nevezetességeit. Fagyival a kezünkben csodáltuk meg az Angolpark látnivalóit, majd az 
Öreg-tavat sétáltuk körbe. A nap végére kellemesen elfáradva, élményekkel feltöltve érkeztünk 
haza. 

Erdősi Gáborné 

7. b OSZTÁLY 
Június 7-én, hétfőn a 7. b osztály egy tartalmas napot töltött a Kerékteleki Horgász Egyesület 
jóvoltából a horgásztón. A fiúknak lehetősége nyílt horgászatra, míg a lányok napoztak, kártyáztak, 
társasjátékoztak. Az időjárás kegyes volt hozzánk, a fiúk is szép halakat fogtak, amit haza is 

vihettek. Nagyon jól éreztük magunkat, meg is beszéltük a Horgász Egyesület vezetőjével, hogy 
jövőre visszatérünk.  

Méhesné György Ildikó 

8. OSZTÁLY 
A 8. osztály a Magyarországon egyedülálló western várost látogatta meg június 2. napján. A farm 

területén található múzeumok 95 
százalékban az USA-ból, a vadnyugatról 
származón tárgyak révén tekinthettünk be 
e titokzatos világba. A reggel a Császári 
Pékség előtti füves területen eltöltött 
piknikkel kezdődött, majd a park 
területén mindenki szabadon próbálhatta 
ki a korra jellemző tevékenységeket. 
Aranymosás, célba dobás, célba lövés és 
rodeóbika közül választhattak a gyerekek. 
Az igazi élmény mégis a semmittevés 
volt, hiszen a 8. év végén már a legjobb 
program sem veheti fel a versenyt az 

osztálytársakkal való spontán együtt töltött idővel. 
Helbert Anita 

S P O R T N A P  
Nagy örömünkre az idei 
tanév végén diáknapot 
tartottunk iskolánkban. A 
pandémia miatt sokáig 
kerülni kellett mindenféle 
rendezvényt, iskolai 
programot, de az utolsó 
héten sikerült egy jó 
hangulatú, vidám délelőttöt 
közösen eltölteni. Az alsó 
tagozatosok az iskola 

tornatermében felállított 
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óriáscsúzdán, akadálypályán ugrálhattak, míg a műfüves pályán buborékfoci várta őket. 
Szerencsére, az iskola udvara mellett felújított játszótér is teljes pompában várta az apróságokat, 
kiegészülve számos új elemmel.  
A felső tagozatosoknak akadályversenynek kellett részt venniük. Minden osztály az 
osztályfőnökével sétált a falu határában lévő Zöldmalmi-tóhoz, ahol már várták őket tanáraik. Négy 
állomáshelyen kellett a gyerekeknek ügyességüket bizonyítani. Volt mocsárjárás, vízmerés a tóból 
időre, kincskeresés, érdekes, vidám feladatokkal fűszerezve. Az osztályok az induláskor 
menetlevelet kaptak, melybe az állomásokon szerzett pontszámok kerültek. A feladatok teljesítése 
után az iskolába érkezve, minden osztály elkészítette a saját „tenyérfáját”. A diákoknak nagyon 
tetszett, hogy a tenyerüket a különböző színű festékekbe mártva, egy fatörzset rajzolva, 
kézlenyomatukkal lombkoronát formázhattak. 
Természetesen a nagyok is kipróbálhatták az óriáscsúzdát és a buborékfocit egyaránt. Szerencsére 
az időjárás is nagyon kedvezett nekünk. A kellemes melegben jól esett mindenkinek a hűsítő 
jégkrém, melyet minden gyerek kapott. Az menetlevelek pontszámainak összesítése után eredményt 
hirdettünk, ahol a 8. osztály szerepelt a legjobban. 

B A L L A G Á S  
Június 18-án, pénteken búcsúztunk el iskolánkban a nyolcadik osztályosoktól. 27-en ballagtak el 

intézményünkből, osztályfőnökük Helbert Anita volt. A 7. osztályosok már hetekkel ezelőtt 
készültek erre az iskolai ünnepségre. Ez nemcsak az ünnepi műsor előkészítését jelenti, hanem 
számos más teendőt is. A tarisznyák előkészítése, az iskola virágba borítása, a székek kihordása, 
vendégek fogadása mind az ő feladatuk, amit mindig nagyon lelkesen végeznek.  

 

A ballagási ünnepségen a felső tagozatos diákok sorfalat álltak az osztályukból levonuló 
nyolcadikosoknak. Az ünnepi műsor nagyon megható volt, méltó módon búcsúztak hetedikeseink a 
ballagóktól. Ezt követően Sulyok Tamás, 8. osztályos tanulónk mondott köszönetet az osztály 
nevében az itt eltöltött évekért, felidézve néhány szép emléket. A búcsúbeszéd után 
intézményvezetőnk mondta el ünnepi beszédét, majd átadta a bizonyítványokat és a 
jutalomkönyveket. Az ünnepi műsorunk a 8. osztályosok búcsúdalával zárult.  A korábbi évektől 
eltérően, most nem a ballagás után ültették el a nyolcadikosok az év fáját. Úgy gondoltuk, hogy az 
ültetési körülmények sokkal kedvezőbbek a tavaszi időszakban, ezért ez már korábban megtörtént.  
Kívánunk minden elballagó diákunknak sikerekben gazdag középiskolás éveket! 

Deák Annamária 
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N A P K Ö Z I S  T Á B O R  1 .  
A vakáció első hetében 44 fő gyermek táborozott az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában, melyet 
nagy izgalommal vártak, hiszen az osztálytársaikkal és a barátokkal végre nem az iskolapadban 
kellett a kötelező feladatokat elvégezni. A gyermekek minden reggel 8 órára érkeztek az iskolába, 
majd közös reggelivel indították a napot. Ezután kíváncsian és lelkesedéssel álltak a délelőtti 
feladatok elé. Délben együtt, jóízűen elfogyasztották az ebédet, melyet délután változatos 
programok követtek.  

 

Kiemelt programjaink között szerepel az „Exatlon” verseny, ahol különböző ügyességi feladatok 
vártak a tanulókra. A gyermekek szurkoltak egymásnak, igazi versenyhangulat alakult ki. Emellett 

kedvelt program volt a gúlaépítés, valamint az aerobic tánclépések 
betanulása is. A mozgásos tevékenységek mellett a gyerekek 
megismerkedhettek a pólófestés technikájával, melyet nagyon élveztek a 
kicsik és a nagyok egyaránt, hiszen mindenki megálmodhatta a saját 
pólójára a mintát. A tábor szerves része volt még a közkedvelt 
csillámtetoválás, melyre bőven voltak jelentkezők a gazdag 
mintakínálatnak köszönhetően. A tábor apraja-nagyja még az Iko iko 
népszerű dalára is táncolt, mely óriási hangulatban telt. A forró napokon 
a megérdemelt fagyizás sem maradhatott ki a programtervből, de a 
kollégák közül volt, aki vízibomba csatát, a strandolást és az ehhez 
tartozó vizes játékokat tervezte a gyerekek számára. 
Célunk volt, hogy a gyermekek a tábor ideje alatt érezzék jól magukat, ne unatkozzanak, ezért 

próbáltunk pedagógus társaimmal minél több 
sportprogramot, kézműves foglalkozást, különböző 
bemutatókat, besűríteni a tábor napokon. A 
programok során mindvégig a jókedv, a vidámság 
volt jellemző. Az önfeledt szórakozás, a kötetlen 
beszélgetések és a sokszínű programok biztosították 
a kellemes kikapcsolódást a gyermekek számára. 
Fontos kiemelnem, hogy a vidámság és a szórakozás 
mellett számos „területen” fejlődhettek a gyermekek 
a programok által, mint például: kreativitás, 
önkifejezés, összetartás és együttműködés, 

problémamegoldó készség, mozgáskoordináció, társas kompetenciák, és az empátia erősítése. 

Vindischné Pajor Marietta 
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N A P K Ö Z I S  T Á B O R  2 .  
Ha végre itt a nyár, és meleg az idő, az ember strandra jár – énekli „A pancsoló kislány”. 

És tényleg, nyáron mindannyiunk kedvenc 
időtöltése a strandolás, ezért a táborozók 
életéből sem maradhatott ki a gyerekek kedvelt 
nyári időtöltése a strandolás. A nyári napközis 
tábor 4. napján a táborozó gyerek élvezhették a 
kisbéri Kincsem Wellness hotel vendéglátását. 
A medencék nyújtotta hűsítő élmény soha 
jobbkor nem jöhetett volna, mint a 36 °C-OS 

hőségben. A vizes játékok- kincskeresés, vízi-
váltók, egyéb vizes játékok után száradás 
közben a hotel „ strandján” is aktívan pihentek 

a gyerekek. Volt, aki tollaslabdázott, röplabdázott, mások a színkirakó logikai játékot próbálták ki, 
sokan tesztelték a vízi nudlikat szárazföli játékban  de sorban állás volt a trambulin előtt is.  
Mindenki szuper jól érezte magát, köszönjük a hotelnek a lehetőséget! 

Erdősi Gáborné 

V E R S E N Y E R E D M É N Y E I N K  
Az idei tanévben, a maszkba zárt időszakban is sok, szép versenyeredménnyel öregbítették iskolánk 
hírnevét ügyes diákjaink.  
Szeptemberben Kálmán Anna 7. o. tanulónk 1. helyezést ért el a Kaán Károly Országos és 
Természetismereti Verseny megyei fordulóján, ő képviselte megyénket az országos versenyen, ahol 

szép eredménnyel zárta a versenysorozatot. 
Szloboda Dorka ugyanezen a versenyen a megyei 4. helyezést érte el. 
Felkészítő tanáruk: Erdősi Gáborné 

A HEBE kft német nyelvű levelező versenyén az 5. osztályos iskolai csapatunk: Ádám Ramóna, 
Szabó Lilla, Szécsényi Tímea, Varga Leonóra az első helyen végeztek. 
Felkészítő tanáruk: Helbert Anita 

A Matekász Bendegúz Akadémia levelező versenyén iskolánkból szép számmal vettek részt diákok, 
és többen bejutottak a megyei fordulóba. Itt Gregorics Lili, 3. osztályos tanuló 2. helyezést ért el. 
Felkészítő tanára: Hullámné Sarus Mónika 

A Bendegúz Akadémia Nyelvész versenyén is sokan képviselték iskolánkat. A 2. osztályból Blahó 
Léna, Kovács Anna Csenge, Krausz Lara 3. osztályból Gregorics Lili, és az 5.osztályból Szabó 
Lilla és Szécsényi Tímea jutottak be a megyei döntőbe, ahol Blahó Léna 5. Szécsényi Tímea 1. 

helyezést ért el. Timi képviselte megyénket az országos döntőben, ahol nagy örömünkre az első 
helyezést érte el. 
Felkészítő tanáraik: Sinigláné Gurumlai Piroska, és Pintér Zsuzsanna voltak 

Az Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen Szécsényi Tímea 1. helyezést ért el, Nagy Bence 

és Nagy Noémi Napsugár a 12. és 13 helyen végeztek. 
Felkészítő tanáruk osztályfőnökük, Bene László volt. 

Szécsényi Tímea neve már sokszor elhangzott, hiszen rengeteg versenyen vett részt, ahol szinte 
mindent megnyert. 
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Timi első lett a Kalmár László Matematika Verseny megyei döntőjében, megnyerte a Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny megyei fordulóját is (iskolánk történetében először állhatott Jászais diák a 
dobogó legfelső fokán), amely eredménnyel az országos döntőbe jutott. A Tudásbajnokság 
Bendegúz Akadémia megyei fordulóján 1. helyezést ért el matematikából, és magyar nyelvből 
egyaránt, történelemből a 3. helyezést érte el. 
Felkészítő tanára matematikából Pekár Zsolt volt, magyar nyelvből Pintér Zsuzsanna, 
történelemből Bene László, osztályfőnöke volt. 

Balázs Dóra Samuella és Vida Johanna képviselték iskolánkat a megyei Ifjú Fizikus Versenyen, 
ahol a lányok a 6. és a 7. helyen végeztek. 
Felkészítő tanáruk Garas Mariann. 

A klímaváltozás című térségi rajzpályázaton Tóth Zalán 4 osztályos tanulónk 2. és Volf Anna 3. 

osztályos tanulónk a 3.helyezést érte el.  
Felkészítő tanáruk: Hullámné Sarus Mónika és Tavaszi Piroska voltak. 

Iskolai alapműveletes matematika versenyen 84 tanulónk vett részt: 
5. osztályban első helyezést ért el Szécsényi Tímea, Nagy Bence második Sulyok Marcell, Riez 

Réka, és Balom Zita a harmadik helyen végeztek. 
6. osztályban Csonka Balázs állt a dobogó tetejére, Vida Julianna a második, Csonka Nóra a 

harmadik helyen végzett. 
7. osztályban Bata Bálint lett az első, Molnár Gábor a második, Szarvas Noel a harmadik 

helyezést érte el. 
8. osztályban Varga Dorka Rebeka első, Vida Johanna második, Kovács András a harmadik 

helyen végzett. 
A versenyt szervezte Garas Mariann 

Felkészítő tanárok: Pekár Zsolt, Kakula Zsoltné és Káplár Julianna 

AZ ÉV TANULÓJA-DÍJAT A 2021/2021-ES TANÉVBEN  
SZÉCSÉNYI TÍMEA  

5. OSZTÁLYOS TANULÓ KAPTA KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNYÉÉRT. 

A sport területén is szépen teljesítettek diákjaink. 
Bata Bálint, 7.a osztályos tanuló 1. helyezést ért el a megyei tájfutó versenyen, az Országos Tájfutó 
Csapatbajnokságon ezüstérmes lett. 
Polgár Patrikra is büszkék lehetünk, hiszen a labdarúgásban óriási sikereket ért el, a megyei 
bajnokságon gólkirály címet nyert el 104 góljával. 
Ari Éva Olívia az U15-ös országos súlyemelő bajnokságon 1. helyezést ért el. 
Szabó Lilla 5. osztályos tanuló a Magyar Vívószövetség országos bajnokságán csapatban a dobogó 
3. helyére állhatott fel. 
Méhes Dániel, 7. b osztályos tanuló a IV: Balatonlellei Focikupán Gólkirály címet szerzett. 
Gratulálunk a szép eredményekhez! 

AZ ÉV SPORTOLÓJA-DÍJAT A 2020/2021-ES TANÉVBEN  
BATA BÁLINT  

7.A. OSZTÁLYOS TANULÓ KAPTA. 

Mindenkinek boldog nyári szünetet és jó pihenést kívánunk! Vigyázzatok magokra gyerekek! 
Az iskolai rovatot összeállította: Garas Mariann intézményvezető 
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JÁSZAI MARI NYUGDÍJAS KLUB HÍREI 

Újra indulnak az események! 
Köszönjük, hogy meghívást kapott a nyugdíjas klubunk a „Megyénk  körül – megyünk körül” 
eseményre. Hosszú idő után újra összejöttünk, mert FELADAT volt és mivel mindenki a vírus ellen 
oltott volt, így nyugodtan vettünk részt a találkozón. 
Nagyon szép program összeállítás volt. 

 

Nemcsak a vendégek, hanem mi magunk is nagyon sok információval gazdagodtunk. 
Az evengélikus  a református a katolikus templomok történeteivel, melyeket eddig még nem 
tudtunk. 

A nap további eseményei a tájház  - Jászai ház látogatásai – régi idők hangulatát hozták vissza. 
E szép nap után –újra indul a klub élete is. 
A közeljövőben ismét találkozunk, megbeszélve a „kényszerű” bezártság alatt történteket. 
Névnapokat köszöntünk és újra visszatérünk a régi megszokott kerékvágásba. 

Seres Károlyné elnök 

ÁSZÁR KSE HÍREK 

S Z É P  S I K E R E K K E L  Z Á R U L T  A  2 0 2 0 / 2 0 2 1 - E S  L A B D A R Ú G Ó  S Z E Z O N  

A Z  Á S Z Á R  K S E - N É L  

A 2020/21-es labdarúgó szezonban a Megye II. osztályban felnőtt, ifi (U19) és serdülő (U16) csapat 
indult a bajnokságban. Ezen kívül a Bozsik program keretein belül az U7 és U9 korosztály 
képviselte az Ászár KSE-t. A Bozsik program keretében elmaradtak a tornák a járványügyi helyzet 
miatt, de az edzések folyamatosak voltak. 
A Megye II. bajnokság egy jelentős része zárt kapuk mögött zajlott, de az ászári „kemény mag” 
szurkolói ebben a helyzetben is feltalálták magukat. Ha nem rendezőként szurkoltak, akkor a 
kerítésen kívülről buzdították a csapatokat itthon és idegenben is. 
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A 2020/21-es szezonban is volt bajnokavatás Ászáron, hiszen az U16-os serdülő csapat veretlenül, 
100 %-os teljesítménnyel, 54 ponttal nyerte meg a bajnokságot. 209 gólt rúgtak az ellenfeleknek, s a 

lejátszott 18 mérkőzésen 
csak 20 alkalommal 

tudták az ellenfelek 
„bevenni” az ászáriak 
kapuját. A csapat tagjai: 
Bogdán Ákos, Farkas 

Balázs, Herczig 
Nikolasz, Kiss Kevin, 

Lengyel László, Mocher 
Samu, Molnár Gábor, 
Nyári Márk, Ősz Péter, 
Pénzes András, Polgár 
Bence, Polgár Patrik, 
Pénzes András, Ratatics 
Ádám, Rumi József,  
Tóth Bertold, Wolf 
Gábor, Zséfár Márk. A 

csapat edzője: Bősze Imre, segítője Szabó Áron volt.  
A bajnokság megnyerése mellett az Ászár KSE U16-os játékosa, Polgár Patrik lett a korosztályos 
gólkirály is, 109 rúgott góllal. Ezzel a teljesítménnyel minden korosztályban megnyerte volna a 
gólkirályi címet! Eredményéért 
Tatán vehette át az elismerést. 
Az U19-es ifi csapat az alsó és 
felsőház rájátszásában is derekasan 
helytáll, s összességében a Megye 
II-ben a 4. helyen végeztek. Ez 
nagyon szép eredmény, 
figyelembe véve, hogy az U19-ben 

a 14 évestől a 23 évesig 
játszhatnak a fiatalok. Ászáron 
Ligeti Dániel edző minden 
fiatalnak lehetőséget adott, így sok 
esetben 6-8 évvel idősebbek ellen 
játszottak és nagyon szép 
eredménnyel zártak. 
Felnőtt csapatunk egy szép tavaszi 
rajt – 7 zsinórban megnyert mérkőzés – után is még egy döntetlennel és három győzelemmel 
növelte pontjait a felnőttek gárdája, s végül 43 ponttal a tabella 7. helyén végzett. A csapatot ebben 
a szezonban már Végh Dániel irányította. 
Örülünk csapataink szép eredményeinek, gratulálunk a játékosoknak és az edzőknek, segítőknek. 
Köszönjük a szurkolóknak, hogy kitartottak a KSE mellett, és köszönjük a sok társadalmi munkát, 
amivel segítették az egyesületet. 

HAJRÁ ÁSZÁR! 
Varga Ferenc SE elnök 



19 

 

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 2021 

A nemzeti összetartozás napi  ászári megemlékezésen Bene László tanár úr mondott kronológiai 
felépítésű, megyénket is 
érintő, tényeket elénk táró 
beszédet, illetve Novák 
Viola óvodavezető asszony 
szavalata idézte fel a 
trianoni békediktátumot.  

 

A Nemzeti Összetartozás 
Emlékművünk kopjafáinál 
intézmények és civil 
szervezetek újra együtt 

koszorúzhattak. Este 20:21-kor, -csatlakozva az országos kezdeményezéshez - meggyújtottuk az 
összetartozás tüzét.  

Pekár Zsolt polgármester 

„MEGYÉNK KÖRÜL MEGYÜNK KÖRÜL”  

PÁROS TALÁLKOZÓ ÁSZÁRON 

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat támogatásával, Ászár Község Önkormányzat 
szervezésében 2021. június 26-án ÁSZÁR - ÚNY PÁROS TELEPÜLÉSI TALÁLKOZÓT 
tartottunk Ászáron. 
Máriahalom és Úny településről érkező vendégeinknek ízelítőt adtunk településünk 
nevezetességeiből, bemutattuk a templomainkat, a tájházat, retromúzeumot, Mini-Skanzent, Jászai 
Mari Emlékházat, … 

Délben egy időre Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke is személyesen üdvözölte a megyei 

identitástudatot erősítő találkozót. A tájháznál a Langallik néptáncegyüttes nagysikerű utcai 

produkcióját követően Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is köszöntötte a program 
résztvevőit. 

 

A páros találkozó elején helyi tehetségek adtak egy kis kulturális műsort, a rendezvényt jó 
hangulatú borkóstolás zárta. 

2021. július 31-én Úny és Máriahalom települések várják az ászáriakat páros találkozóra. Akik 
szeretnének velünk eljönni, azok július 23-ig jelentkezhetnek a Közösségi Házban. 

Pekár Zsolt polgármester 
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JERUSALEMA ÖRÖMTÁNCKIHÍVÁS ÁSZÁRON 

Hozzánk is elért a Jerusalema örömtánc mozgalma. Jobban mondva pár lelkes ászári hölgy 
kitalálta, hogy kis falunkkal is csatlakoznak ehhez a kihíváshoz. A kihívás pedig rémesen 
egyszerűen hangzik: megmutatni a boldogságot, azt, hogy az élet szép, még a világjárvány idején is.  
Összefogtak. Megszervezték. Összehoztak egy csapatot. Helyszíneket kerestek a táncoláshoz. 
Próbákat tartottak. Gyakoroltak. Videóst, hangosítást szerveztek. Jól érezték magukat.  
A tánc örömén kívül fontosnak tartották, hogy a videóban megmutassák településünk szépségeit is.  
Sikerült! Elkészült. Kihívás teljesítve. 

 

A következő linken megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=gOaZLpnHBkM  

Köszönjük a lányoknak! (No meg annak a pár fiúnak is! ) Ügyesek vagytok!  
Pekár Zsolt polgármester 

MOBILIZÁLT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kisbéri Járási Hivatal illetékességi területén újra igénybe 
vehető a mobilizált ügyfélszolgálat.  
A KAB-BUSZ ügyintézői Ászáron a Közösségi Ház belső parkolójában, minden hónap második 
hétfőjén 14:00-15:00 óráig várják az ügyfeleket okmányirodai (személyi igazolvány, lakcím, 
jogosítvány, útlevél, ügyfélkapu, diákigazolvány), valamint kormányablakban indítható ügyekben. 
Gépjármű ügyintézésre továbbra sincs lehetőség.  
A KAB-BUSZ-ban a díjak, illetékek kiegyenlítésére bankkártyás fizetési lehetőség biztosított. 

Pekár Zsolt polgármester 

ZÁSZLÓZZUK FEL ÁSZÁRT A NEMZETI ÜNNEPEINKEN! 

A tavalyi évben képviselőtestületünk úgy döntött, hogy nemzeti ünnepeinken ne csak az 
önkormányzat zászlózza fel a település utcáit, hanem a lakosok is. Ennek megfelelően minden 
nemzeti ünnepen annyi lakosnak osztunk ki zászlókat (egy nemzetit és egy ászárit) ahányadikára 
esik az ünnep. Augusztus 20-ára újabb 20 pár zászlót adunk olyan ászári lakosoknak, akik vállalják, 

hogy az ünnepen kirakják otthonukra. Ezen kívül természetesen használhatja egyéb, zászlóhoz 
méltó rendezvényen is Ászáron és vidéken egyaránt. 
A zászlókért a Közösségi Házban lehet jelentkezni.  Pekár Zsolt polgármester 

https://www.youtube.com/watch?v=gOaZLpnHBkM

