
2011. augusztus 25-én harminc ászári lakos, dr. Istvándi Működésünk szabályai
Csilla jegyző jelenlétében, kifejezte azon közös szándékát, 
hogy Ászár szellemi, írott, tárgyi emlékeit, megőrzésre ź Szerveződésünk nyitott, bárki tagja lehet egyesületünk-
méltó épített és természeti környezetének történetét nek, aki alapszabályainkat elfogadja. Alapszabályunk 
nyomtatott és digitalizált formában a téma iránt érdeklődők szerint jogok és kötelezettségek illetik meg mindazokat, 
számára elérhetővé teszik. A felsorolt értékeket érintő 

akik velünk akarnak együttműködni.
döntésekben részt kíván venni. 

ź Döntési joggal, többségi alapon az alapítók rendelkez-Az akkor várható jogszabályi változások miatt a törvényi 
nek. A többségi döntést az ötfős vezetőségnek tudomá-bejegyeztetést késleltette a közösség, de célkitűzésének 
sul kell venni és minden közösséget érintő ügyben megfelelően megbízta az ügyek intézésével Riez Béláné és 
annak megfelelően kell eljárnia.Biliczky Lászlóné magyar-történelem szakos tanárokat, 

akik a megbízást vállalták, amíg az egyesület törvényileg ź Javaslatot tehet valamennyi tagdíjat fizető személy, aki 
elismertté nem válik. lehet alapító-, támogató tag, de a tagdíjat nem fizető 
Az alapítók nevében eljáró pedagógusok, mind az tiszteletbeli tag is.
adminisztratív, mind a szakmai munka menetét rögzítették. 

ź Tagságunk éves tagdíjat fizet, alapító tagság döntése 
A felmerülő költségeket önkéntes alapon teljesítette az 

alapján minden hónapban, a megszavazott mértékben. 
egyesület. Anyagi támogatást kaptunk Kohlné Ivánkai 

A fizetés módja lehet egyösszegű vagy más megosztású.Katalin, diktafont Pekár Zsolt képviselőktől. Dr. Miko-
ź A pénzkezelést a háromtagú, mérlegképes könyvelői és lasek Sándor polgármester és az Ászár Községért Közala-

könyvelői végzettséggel rendelkező bizottság végzi.pítvány erkölcsi és anyagi támogatást ígért.
A bizottság vezetője irányítja további képzettsége alap-Párhuzamosan elkészült a működés szabályait és a 

helytörténetírásunkat szabályozó munkatervünk, amelyet ján a pályázatok írását, ő tartja a kapcsolatot az öt 
kutatási terv egészít ki. személyből álló vezetőséggel. Minden évben beszámo-

lási kötelezettsége van a tagság felé.

ź A vezetőségnek belső munkamegosztás alapján kell 

működnie, amit írásban is kötelesek rögzíteni. A leírtak-

tól szükség szerint eltérhetnek.

ź A képviselő-testülettel, más községi szerveződésekkel 

az elnök – ill. általa megbízott vezetőségi tag, vagy más 

alapító – képviseli az Ászári Honismereti és Helytörté-

neti Egyesületet.

ź Más intézményekkel, személyekkel létrehozandó bár-

milyen jellegű kapcsolat az elnök- vagy helyettese aláírá-

Az Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesületről

Helyismeret
Honismeret

Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677 dr.horvath.geza@jamk.hu

15



ź sával hitelesített meghatalmazással történhet, melynek IV. Épített környezetünk története

tartalmaznia kell a kapcsolat felvételének célját és okát.

ź Vezetőséget, pénzügyi bizottságot öt évre választunk. V. Közegészségügyünk története

A vezetőségnek évente munkatervet kell készíteni, ame-

lyet nyilvános megvitatás után nyílt szavazásra kell VI. Helytörténetünk fotókon

bocsátani.
Ez a munkaterv öt évre szól, és 1945-ig tervezzük történe-ź Összejöveteleinket az ászári képviselő-testület által 
tünket írásba foglalni.kijelölt, közösségi célokat szolgáló helyen tartjuk, 

Készítette:  Riez Bélánéminden hónap utolsó csütörtökén, nyári időszámítás 
00 00szerint 18  órai, téli időszámítás szerint 17  órai kezdés-

sel. Június, július, augusztus hónapban nem ülésezünk Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület 
(kivétel a rendkívüli esemény). kutatási terve 2011/16. év

ź Értesítést elektronikus, illetve szokásos módon kül- Készítette: Biliczky Lászlóné
dünk.

ź Alapszabályt 50+1 fő alapító tagi szavazattal változtat- I. Témaválasztás – Helytörténetírás I. pontja szerint
hatunk meg.

II. Tájékozódás 
Honismereti – helytörténetírás munkaterve

ź lehetséges konzultáció
2011. augusztus 25-től:

ź a témára vonatkozó már felkutatott anyagok, publiká-

ciók számbavétele
I. A település múltja – településföldrajz

ź kortörténetről,
ź falurészek elnevezése, az elnevezés eredete, jelentése

      téma beágyazása az adott korba,
ź határrészek tulajdonosi viszonyai elnevezések, jelentés, a történelmi folyamat nagyobb összefüggései

eredet  (szakirodalmi tájékozódás)
ź mérésügyek változásai,  úrbériségtől 1945-ig  a földbir- (szakirodalmak tanulmányozása vezeti be a kutatómun-

toklásról, birtoktípusok kát)  

a fenti bázison elindulva:
II. Népességről ź folyóiratok, egyéb sajtók – információk, statisztikák, 
(kezdetektől-1945-ig; 1945-től napjainkig) levéltári – egyéb források, szájhagyomány, fotók és más 
ź lakosság száma, összetétele, életmódja források feltárása
ź I-II. világháborúk helyi vonatkozásai

ź foglalkozások III. A feldolgozni kívánt történeti kor helyes megvá-
ź népszokások, ünnepek lasztása

(Legjobb, ha a kutató a jelenkor elemzésével kezdi és onnan 
III. Történeti egyházak Ászáron halad a feldolgozás célkitűzése felé.)
ź iskolák, oktatás

ź községi társadalmi élet (közigazgatás)

ź egyesületek, körök, sport, nevezetes személyek 
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Forrásanyag Fotók: Sallai Gábor – Sebestyén Gábor
Készítették: Ősz István, Rácz Zsolt, Borbély István, Szabó 
Zoltán, Vida Árpád, Juhász Csaba, Gyovai László, Szabó 1. Biliczky Lászlóné: néprajzi gyűjtése 1986-1989.
CsabaGyűjtési terület: Ászár
 Irányító tanár: Biliczky Lászlóné

Megbízó: Komárom megyei Tanács VB. Művelődési 

Osztálya, Harsányi Lászlóné osztályvezető
4. Biliczky Lászlóné:  Az ászári római katolikus és református 

A gyűjtött anyag szerkesztve megjelent 1992-ben:
iskola története 1919-ig

Paraszti élet a Duna két partján (4 kötet), szerkesztette: 
Szakdolgozat – 1998 ELTE TFK, Budapest, másoddiplo-

Körmendi Géza.
más képzés

(főszöveg: 40 old., jegyzék 2 old., melléklet 31 db)
2. Riez Béláné: Az ászári Aranykalász Mezőgazdasági Termelő-

szövetkezet Története (1960-1985)  Tanfolyamdolgozat – 1987
5. Novák Viola: Lakóhelyem iskolájának története alapításától 

49 lap dolgozat, 7 lap statisztikai kimutatás, 4 lap fénykép 
napjainkig

melléklet, 2 db fénykép/lap; jegyzetek: 3 lap/ 52 tételszám
Szakdolgozat – 2000 NyME – Benedek Elek Pedagógiai 

Főisk. Kar, Sopron (főszöveg: 31 old., melléklet: 36 db)
3. Ifjúsági pályázati anyagok: 1992. nov. – 1993. márc. 20.

Értékmentő (folyóirat, Városvédő és Településszépítő Egye-
6. Lengyel Levente: Ászár település fejlődéstörténete és a Jászai 

sületek Lapja 1993. márc.-ápr., III. évfolyam 1993./2., 30.
Mari emlékház

Szakdolgozat – 2001 NyME – Apáczai Csere János Tanító-
Gyermekek az épített környezet védelméért című országos 

képző Főisk. Kar, Győr
ifjúsági pályázat

(főszöveg: 48 old., melléklet 3 old.)

a) Jászai Mari Ált. Isk. 8. oszt. tanulói:
7. Kucin Barnabás: Részönkormányzatiságtól az Önállóságig 

 Milyennek szeretném látni lakóhelyem? címmel
Ászár község függetlenedése

 13 old. képekkel. Fotók: Böőr Eszter
Szakdolgozat – 2006 NyME – Apáczai Csere János Tanító-

 II. helyezés  Irányító tanár: Biliczky Lászlóné
képző Főisk. Kar, Győr (főszöveg: 44 old., melléklet 3 old.)

b) Jászai Mari Ált Isk. 7/B. oszt.
8. Somogyi Lászlóné: Jászai Mari a művész és közéleti emberLakóhelyünk kevésbé ismert épülete vagy más nevezetessége, amely 
Szakdolgozat – 2008 NyME– Apáczai Csere János Tanító-megérdemli,  hogy felhívjuk rá a figyelmet  (15 old.)       

Fotók: Faddi Melinda képző Főiskolai Kar, Győr (főszöveg: 42 old., melléklet: 8 
Készítették: Pálinkás Csilla, Rumi Mónika, Faddi Melinda, old.)
Juhász Anita, Végh Mónika, Rugovics Kitti, Fekete 
Nárcisz, Gyügyei Mária 9. ifj. Túri József: Az Ászári Keményítőgyár története
I. helyezés. Irányító tanár: Biliczky Lászlóné

Szakdolgozat – 1978/1979?, Vitéz János Tanítóképző 

Főiskola, Esztergomc)Jászai Mari Ált. Isk. 7/B. oszt.
(Megjegyzés: a feleség állítása szerint a meghalt férj még Településem népi emlékei (8 old. dolgozat, 8 old. képanyag 
életében kölcsönadta valakinek mind a kéziratot, mind a feliratozva)
bekötött példányt, de haláláig sem kapta vissza, kérése Könyvjutalom: Ráday Mihály: Városvédőbeszédek I-II. 

(Széchenyi Kiadó)  dedikált példánya ellenére sem.) A szakdolgozat sorsa a mai napig ismeretlen.
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10. Kocsis Gábor: „ Az én MEDEÁM…igaz” 1. Emberek és események Ászárról
 Jászai Mari emlékéről szóló dolgozata – Győr 2011 fotókiállítás: 2011. szept., Közösségi Ház átadására
megyei – országos helyezés Fotós: Jámbor Lajos 
rányító tanár: Biliczky Lászlóné eredeti képek tulajdonosai: Krisztián Jánosné (sz. Szép 

Viola), Tavaszi Jánosné (sz. Sallai Ilona), Szűcs 
Észrevétel:

Zsigmondné (sz. Mészáros Julianna), Fodor Rudolfné (sz. Ászár páratlanul gazdag történetiséggel rendelkezik, ami a 
Somogyi Katalin), Biliczky Józsefné (sz. Molnár Irén), különböző korok emberét inspirálta arra, hogy ebből a 
Matics Sándorné (sz. Somogyi Magdolna, Kálmán János, gazdagon csobogó forrásból merítsen. Mindez nem is 
Jámbor Lajos, Biliczky Lászlóné (sz. Csőre Anna)lenne baj, ha összeadódhatna valamennyi tudás 

egybeillesztés céljából, minden státuszi gőg, öncélúság 20 db 30*40cm nagyságú fotóból állt a kiállítás.
mellőzésével. (jelenleg az önkormányzat tulajdonában)
A megalakult Honismereti és Helytörténeti Egyesület 
ebben a helytörténetírási káoszban próbál meg tisztességes 2. Ászár történeti keresztmetszete, 2011. december
viszonyokat teremteni. Lehetőséget biztosítunk magán-

Készítette: Biliczky Lászlóné / Ászári Honismereti és 
tulajdont képező, helységhez kapcsolható, elsődleges 

Helytörténeti Kör megjelölésselforrásból származó szellemi vagy tárgyi emlék bemutatásá-
Internetre: Pekár Zsoltra. Bizonytalan eredetű, forrással nem igazolt helytörténeti 

dolgozatokkal nem kívánunk foglalkozni. A forrásként 
3. Tájházi ismertető, 2012. májusfelhasznált anyagot viszont, az egyesület által készített 

munkákban, a jognak és az erkölcsnek megfelelően minden Készítette: Biliczky Lászlóné (megjelölt forrással, saját 
esetben megjelöljük. gyűjtés + képanyag)

Készítő megjelölése a kiadványon: Ászári Honismereti és 
Eddig elkészült munkák: Helytörténeti Egyesület

Megjelenteti: Ászár Községért Községért Közalapítvány
1. Emberek és események Ászárról (fotóalbum)

Közösségi Ház átadására készült kiállítás - 2011 Ászár, 2012. május 19.

2. Ászár történeti keresztmetszete Kálmán János (egyesületi elnök)
interneten – 2011 Biliczky Lászlóné (alapító tag)

3.Tájházi ismertető

nyomdára kész – 2012 A Komárom-Esztergom Megyei József  Attila Könyvtár helyismereti 
részlege részletes bibliográfiával, tanácsokkal segítette a kör 
szakirodalmi tájékozódását, - szaktanácsokkal támogatja e hasznos 
civil szervezet működését.
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