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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 1 5 .  S Z E P T E M B E R - O K T Ó B E R  

 

HALOTTAK NAPI GONDOLATOK 

„A novemberi sírlátogatás sok ember számára puszta konvenció, vasárnapi "program", mint ahogy 

az ünnepek tartalma, úgy a gyász tartalma is gyakran formasággá csupaszul. De legalább annyian 

vannak, akik az egész évben bennük rezgő, szelencébe zárt emlékezést engedik ezekben a napokban 

fájdalmassá áradni - hogy azután fegyelemmel viselhessék tovább.” Jókai Anna 

 

„Sokféle temető van. Annyi, mint az ember és az ő bolondsága. Az egyik tele van az alakító 

művészet fenséges alkotmányaival. Sírboltok, emlékek, áhítat oltárai, remek szobrok, bölcsesség 

szülte, bánat sugallta sírversek, bölcs mondások. Tudomány és művészet és költői erők gyűjteménye. 

De én ezt nem nagyon szeretem. Eszembe sem jut, aki alant porlad. Eszembe se jut, aki fájdalmának 

vagy hiúságának tömegével, pénzének és a szokásnak súlya alatt ültette oda a műalkotmányokat. 

Csak az alkotmány köti le a figyelmet. A temető ékszerei a halál kirakata. Mintha vásárt és 

versengést, diadalt és bukást látnék az enyészetben. Jobban szeretem a virágot a síron. A virág nem 

hazudik, nem hivalkodik, nem dicsekedik. Elhervad, mint a halott. Elhervad, mint a halott 

emlékezete az élők szívében. Aki a virágot ülteti és ápolja a síron: annak keze, szíve és lelke ott van 

a mellett, aki a sírban nyugszik. S ha már nem dobog a szív, ha már a lélek elrepült s a kéz is 

elszáradt: megszűnik a virág is. Minek élne tovább? Miért szórná illatát és sugarait? Ha már úgy 

sincs kinek.” Eötvös Károly 

 

„Saját halálunk sose fáj úgy,  

mint mások halála. 

Ó, könnyű neked, 

elbírod nélkülem a sírt, de 

bírjam, nélküled, az életet?” 

Weöres Sándor 

„Halottja van mindannyiunknak, 

Hisz percről-percre temetünk, 

Vesztett remény mindenik percünk 

És gyászmenet az életünk. 

Sírhantolunk, gyászolunk mindig, 

Temetkező szolgák vagyunk! 

- Dobjuk el a tettető álcát: 

Ma gyásznap van, ma sírhatunk!” 

Ady Endre 

" Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 

Hiszen hazánk nekünk a végtelenség. 

Emlékük, mint a lámpafény az estben, 

Kitündököl és ragyog egyre szebben 

És melegít, mint kandalló a télben, 

Derűs szelíden és örök fehéren.” 

Juhász Gyula 

„Volt emberek.  

Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.  

Nem téve semmit, nem akarva semmit,  

hatnak tovább.” 

Kosztolányi Dezső 

 

„Az élet azért van, hogy odaadjuk. Sokszor mondtam, hogy a mi életünk olyan, mint egy marék 

aranypor. Hatalmas érték, kincs. De hogyha nem adjuk oda valamiért, akkor is kiperegnek a 

mindennapok az ujjaink közül.” Böjte Csaba

http://www.citatum.hu/szerzo/Jokai_Anna
http://www.citatum.hu/szerzo/Eotvos_Karoly
http://www.citatum.hu/szerzo/Ady_Endre
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POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI 

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  

2015. szeptember 10-ei rendes ülésen 13 napirendi pontot tárgyalt a Képviselő-testület.  

 Meghallgattuk és elfogadtuk a település közművelődéséről szóló, illetve Ászár Községért 

Közalapítvány elnökének beszámolóját.  

 Módosítottuk a 2015. évi költségvetési rendeletünket és a Szociális rendeletet, illetve 

felülvizsgáltuk az Esélyegyenlőségi programunkat.  

 Elhatároztuk, hogy részt veszünk a „Szociális tűzifa” pályázaton.  

 Kiválasztottuk a Győri utcai és Postaközi járda felújítását végző kivitelezőt.  

 Elfogadtuk az Ászári Katolikus Egyház-község által felajánlott „katolikus temető” 

tulajdonjogát.  

 Döntöttünk a Páskomban található illegális hulladéklerakó felszámolási módjáról, az 

illegális hulladéklerakás megakadályozásáról. 

 Csatlakozási szándékunkat fejeztük ki az Önkormányzati ASP szolgáltató központhoz. 

 A Képviselő-testület döntött arról, hogy a felsőoktatási intézményekbe járó ászári 

diákokat támogatni kívánja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszeren keresztül, így csatlakozott a 2016. évi pályázati fordulóhoz. 

Felhívom a diákok figyelmét, hogy csak november 9-éig lehet pályázni. Részleteket 

a www.aszar.hu oldalon találnak. 

2015. október 8-ai rendes ülésen a polgármesternek a kistérségben végzett munkáját fogadta el a 

testület. Áttekintettük az önkormányzatnak a civil szervezetekkel való kapcsolatát. Előkésztettük az 

október 23-a megünneplését és a Szépkorúak Napját. Döntöttünk arról, hogy a jelenlegi feltételek 

mellett nem pályázunk műfüves pályára, viszont a településen 2016-ban kiépítjük a térfigyelő 

kamerarendszert. 

2015. október 15-én rendkívüli zárt ülésen a helyi földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott 

kifogást bíráltuk el. 

Pekár Zsolt polgármester 

A n ya kö n yv i  h í r e k  

Sok szeretettel köszöntjük községünk újszülöttjét: 

Forró Zsolt és Németh Mónika kisfiát, Tamást 

Házasságot kötött Ászáron: 

Török Antal és Kálmán Mercédesz 

Molnár János és Kiszlinger Veronika 

Herman Dávid és Tamton Alexandra 

Szívből gratulálunk minden házaspárnak! 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 

Miszov Ivan Ivanovics (66) 

Riez Tibor (88) 

Pál József (63) 

Takács Józsefné sz. Perge Etelka (53) 

dr. Istvándi Csilla  jegyző 

 

http://www.aszar.hu/
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AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL 

13. Bakonyalja Futóverseny 

A Sprint Futóklub, az ászári, a bársonyosi és a kerékteleki önkormányzatok közös rendezésében 

2015. szeptember 5-én – futáshoz ideális időjárási viszonyok között- tartottuk meg a 13. Bakonyalja 

Futóversenyt.  

A 21 km-es távon 64 fő, míg az 5 km-es távon 57 fő indult el és ért célba. Az legjobban teljesítők, 

illetve az ászári indulók eredményeit az alábbi táblázatokban láthatják: 

5 km-es táv: 

1. Dr. Horváth István legjobb férfi idő (0:17:39) Győr 

4. Gaál Eszter legjobb női idő (0:21:36) Komárom 

    
24. Dr. Czigány Eszter korosztályában 4. helyezés Ászár 

40. Végh Miklós korosztályában 5. helyezés Ászár 

21 km-es táv: 

1. Dr. Sebestyén Zoltán legjobb férfi idő (1:19:27) Budapest 

8. Szunyog Erika legjobb női idő (1:36:49) Budapest 

    
19. Németh Ferenc korosztályában 7. helyezés Ászár 

51. Gálos Kinga korosztályában 4. helyezés Ászár 

54. Pekó Mihály korosztályában 2. helyezés Ászár 

57. Kovács Krisztián korosztályában 2. helyezés Ászár 

GRATULÁLUNK MINDEN RÉSZTVEVŐNEK, KÜLÖNÖS DICSÉRET ILLETI AZ ÁSZÁRIAKAT! 

A sportolók nevében is megköszönjük mindazok segítségét, akik a szervezésben, lebonyolításban 

aktívan kivették részüket. A futókat jövőre visszavárjuk és újabb ászáriak csatlakozását is szívesen 

vesszük.  

Ászár-Kisbér szüreti felvonulás 

A szorosan egymás mellet lévő két település Képviselő-testületeinek komoly elhatározása van 

annak ügyében, hogy a régi sérelmeket félretéve jó szomszédi kapcsolatot ápoljanak egymással. 

Ennek egyik szárnypróbálgató megnyilvánulása volt a 2015. szeptember 12-én megtartott közös 

szüreti felvonulás. Ászárról indult a kb. 15 fogatból álló menet és az utcákon integető érdeklődők 

előtt elhaladva, 1 órahossza alatt Kisbérre, a Vásár térre érkezett.  

Ez a szüreti felvonulás egy kisbéri rendezvényre épült rá, annak egy részét képezte. Az időpont a 

szüretek szempontjából nem a legmegfelelőbb volt („az ászáriak fele a határban szüretelt”), de 

kezdeményezésnek jó volt. Reményeink szerint jövőre, kedvezőbb időpontban, a szüreti 

hagyományokat kidomborítva, újra meg tudjuk rendezni. 

Itthon vagy-Magyarország szeretlek! 

Az előző évekhez hasonlóan idén is csatlakoztunk az „Itthon vagy-Magyarország szeretlek!” 

programsorozathoz. A rossz időjárási viszonyok miatt az esti tűzgyújtás elmaradt, de aki velünk 

töltötte a szeptember utolsó szombatját, az biztosan talált magának megfelelő programot. Az Ászári 

Helytörténeti és Honismereti Egyesület régi szüretekről készült fotókból kiállítást rendezett be a 

Közösségi Házban. Szintén ez az egyesület levetítette az 1998-as Ászár-Kisbér szüreti felvonulásról 

készült videó filmet. Ezt követően a „Kis Langalik” néptánccsoport tánctudásában 

gyönyörködhettek a rendezvényre ellátogatók. A néptáncosok és Kovács Géza fogatának 

vezetésével tettünk egy szüreti kört Ászáron. Befejezésként színvonalas nótaműsort hallhattunk 

illetve nótázhattunk az előadókkal. 

Pekár Zsolt 
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Gyalogló világnap, aradi vértanúkról megemlékezés Ászáron 

A Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium tanulói és tanárai csatlakoztak a gyalogló világnap 

felhíváshoz. Ennek lényege, hogy maximum 10 km-es gyaloglás során minél több helyi 

nevezetességgel ismerkedjenek meg a diákok.  Az Aradi vértanúk napjára tűztük ki a gyaloglás 

időpontját, s összekötöttük a két eseményt. Kisbérről a Kossuth szobortól indult a csapat, majd a 

Széchenyi utcában elhelyeztük a megemlékezés virágait és mécseseit az aradi vértanúk emlékére 

ültetett fáknál. 

Ezután az iskola tanulói átgyalogoltak Ászárra. Itt megtekintették a Tájház kiállításait, a Mini 

Skanzent és a Jászai Mari emlékházat. Együtt kisétáltunk a régi református temetőbe, ahol Kovács 

Gergely (egykori Klapka huszár) sírjánál emlékeztünk meg az aradi vértanúkról. Ezúton is 

köszönjük Pekár Zsolt polgármester úr köszöntő szavait, Kocsis Pista bácsi (Kocsis Gergely 

dédunokája) emlékezését és a diákok kis műsorát. A megemlékezés végén az osztályok egy-egy 

szál virággal és mécses gyújtásával rótták le tiszteletüket a ’48-as katonák és az aradi vértanúk 

emléke előtt. 

Köszönjük az Ászári Polgármesteri Hivatalnak, hogy lehetővé tette a helyi nevezetességek 

megtekintését és az idegenvezetést. Mindenki számára tartalmas volt ez a rendhagyó 

megemlékezés. 

Baksa Zoltánné 

 intézményvezető 

 

 

 

Ászár – Pannonhalma 

 Az előző újságban írtam a Zarándokútról és, hogy szeretettel hívunk és várunk a Pannonhalmi 

útra olyanokat, akik kedvet éreznek és lábuk is bírja a 27 km-es utat. 

 Október 18-án, vasárnap reggel elindultunk 8 fős lelkes kis csapattal, hisz mindannyin azt 

tartottuk szem előtt;  „Indulj el, hogy megérkezhess!” 

A heti esőzés elállt, többször ránk mosolygott a Nap is. Kicsit sáros, pocsolyás úton, de nagyon 

bátran haladtunk. Talán, ennek így kellett történnie, hiszen egy olyan zarándoktárs csatlakozott 

hozzánk, aki 6 nappal korábban indult el Pestről, hogy Lébénybe érjen. Eddig egyedül, magányosan 

haladt és nagyon jól esett neki a mai találkozás. Vidám kis csapatunk ezt a hosszú utat kicsit 

színesebbé tette számára. 

 Jó volt látni Bársonyos után a messze távolban rejlő Pannonhalmi Apátságot. Nagyon-nagyon 

hosszúnak tűnt még a hátralévő út, de ép akkor láttuk meg azt a kis táblát, melyen a következő 

felírat volt olvasható: „Mielőtt feladnád, gondold végig, idáig miért tartottál ki!” és igen, nem adtuk 

fel! Róttuk a kilométereket, gyönyörködtünk az őszi tájban,  néha elénk „toppanó” állatokban. 

 Volt idő beszélgetni, volt idő szétnézni a tájban, volt idő megosztani örömünket, bánatunkat, s 

volt idő csendben haladni. Belső utazásunkhoz többször kaptunk az út mentén egy-egy 

gondolatébresztő mondatot, kapcsolódó idézetet. 

 Göröngyös vagy sima, hosszú vagy rövid utat is választunk, mindig tudnunk kell, hogy szeretet 

és gondviselés vesz körül bennünket. 

 Jó volt, hogy mindannyian elértük a kitűzött célt, igaz fájt néha a láb vagy a forgó, még vízhólyag 

is lett, de megérte. 

 Élmény dús, szép napunk volt együtt és reméljük, hogy tavasszal újabb utakon próbálhatjuk ki 

magunkat. 

 Köszönjük Polgármester úrnak, hogy a visszautazásunkat megkönnyítette azzal, hogy a kisbusz 

hazahozhatott bennünket kis falunkba, hogy újabb terveket tudjunk szőni. 

Mazalin Zsuzsanna 
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HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

CSALÁDI NAPOT és NYELVI VETÉLKEDŐT 

tartottunk szeptemberben az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 

Az újság korábbi kiadásában már beszámoltunk az Olvasóknak az iskolánkban zajló programról, 

melynek anyagi és tárgyi eszköz hátterét a TÁMOP 3.1.4. C-2015-0086 nyertes pályázatunk 

biztosította. Ám két rendezvényre - Családi Nap és Idegennyelvi vetélkedő - szeptemberben került 

sor, így erről most szeretnénk tájékoztatni Önöket.  

A Családi napunk programjában – előzetes jelentkezések alapján-30 diák és 20 felnőtt vett részt. A 

szülők, nagyszülők és a gyerekek egyaránt nagy örömmel és lelkesedéssel fogadták meghívásunkat, 

vettek részt a programjainkban. Csapatunk legfiatalabbja alig múlt egyéves, de az idősebb 

korosztály is képviseltette magát, a nagyszülők révén. Az előzetes megbeszélések alapján 

szeptember19-én,  szombat délelőtt gyülekeztünk iskolánk aulájában. Ekkor még szépen sütött a 

nap, így  a szabadtéri programjaink is megvalósulhattak. Kezdésként tájékoztattuk a szülőket és 

gyerekeket a tervezett programról. Megbeszéltük, hogy a kézműves és játékos sporttevékenységek 

forgószínpad szerűen zajlanak. Ezek után a csapatot két részre osztottuk. Az egyik csapat 

labdázással, tollasozással, asztali focival, 

pingpongozással és kerékpározással kezdett. 

A résztvevők másik fele pedig hozzálátott az 

előzetesen összegyűjtött kavicsok festéséhez. 

Gyönyörű munkák születtek, melyekről az 

elkészített fényképek tanúskodnak. A munkák 

befejeztével cseréltek a kis csapatok. A kézműves és 

spotjátékokban a szülők is aktívan és nagy örömmel 

vettek részt. Ez nekünk, szervezőknek különösen 

jól esett. Kellemes érzéssel töltött el bennünket, 

ahogy a szülők segítették gyermekeiket: fogták a 

kezüket festés közben, vagy éppen a 

kerékpározáshoz készítették elő a pályát, és 

mérték a gyerekek futamidejét. Közben az 

iskolai tankonyhában megterítettünk. A versenyzők és szurkolók szendviccsel, kakaóval, 

palacsintával és üdítővel csillapíthatták éhségüket, szomjúságukat. A programok során 

lehetőségünk adódott közvetlen beszélgetésre a szülőkkel és gyerekekkel egyaránt, amiből 

megtudtuk, hogy nagyon örülnek ennek a lehetőségnek, mert így alkalom adódott a családnak 

együtt tölteni az érdekes szabadidős programot. A délelőtti tevékenységek zárása után röviden 

ismertettük a délután programját. Kora délután indultunk Győrbe. Az út elejét egy hatalmas 

záporban tettük meg, ami egy kis félelmet okozott a gyerekek körében. Rövid időn belül túl voltunk 

az ijedségen. Kirándulások során először az állatkertbe látogattunk el, itt többször is szemerkélt az 

eső, amire felkészültünk, így senki sem ázott el. Az állatkert látogatását követően a győri Cinema 

Cityben moziztunk.. A filmeket már előzetesen kiválasztották a szülők és a gyerekek. Legtöbben a 

Minyonok c. filmre  szavaztak, néhány gyermek pedig a a Pixels és az Everest c. filmet választotta. 

Filmválasztástól függetlenül mindnyájan nagyon jól szórakoztunk. Mire  felszálltunk a buszra, az 

eső is elállt. Útközben beszélgettünk, és nevetgéltünk a filmjelenetek felelevenítésekor. 

Az augusztusi nyelvi tábor folytatásaként és egyben programunk zárásaként szeptember 21 – én 

felső tagozatos diákjaink számára idegen nyelvi vetélkedőt rendeztünk, míg az alsósok „az őszi 

hagyományok” című rajzpályázaton jeleskedhettek. A vetélkedőn 60 tanulónak nyílt lehetősége 

összemérni német/angol nyelvi tudását a tanult idegen nyelven. A programra bárki jelentkezhetett, 
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függetlenül az osztályzatától.  A diákok vegyes korú csoportokban mérhették össze tudásukat, 

melynek nagy előnye, hogy egymás munkáját segítették, ösztönözték. A vetélkedő anyaga nem 

kifejezetten az általános iskolai tananyagra épült, hiszen tapasztalatból tudjuk, hogy egy idegen 

nyelv elsajátításához nem elegendő a lexikai tudás, vagy a nyelvtani szabályok elsajátítása. 

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink megismerkedhessenek az adott nyelvet beszélő országok földrajzi 

elhelyezkedésével, természeti adottságaival, az ott élő emberek kultúrájával, szokásaival, 

viselkedési formáival. Ennek 

természetesen elengedhetetlen feltétele 

saját kultúránk, hagyományaink 

megismerése, megszerettetése, 

megőrzése, ill. az ”idegen” kultúrákkal 

való párhuzamba állítása, hiszen a 

legtöbb tanulási folyamat alapja az 

összehasonlítás. A versenyprogram 

összeállításánál sokszínű, játékos 

feladatokra törekedtünk, mert a 

tanulók ezeket kedvelik, így szívesen 

vesznek részt ezek megoldásában. A tevékenységek kiemelten szolgálták az idegen nyelvi, 

kulturális, szociális és anyanyelvi kulcskompetenciák fejlődését. Valamennyi résztvevő sikeresen 

zárta a vetélkedőt. A feladatok elvégzése során a meglévő ismeretek elmélyültek, rögzültek, és a 

tanulók rengetek új ismerettel - a jó hangulatnak köszönhetően -  élményekkel gazdagon térhettek 

haza.  

Záró gondolatok: 

2015 tavaszán iskolánk 12 millió forint összegű pályázatot nyert az Európai Unió 

támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló „Élmények és 

tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában” című projekttel.  

Pályázatunk célja, olyan, az egész iskolára kiterjedő fejlesztések illetve programok megvalósítása, 

melyek által az iskolai infrastruktúra és a tanulói-oktatói szemlélet egyaránt meg tud újulni. 

A pályázati időszakban – fél év alatt – a programokban bevont tanulók száma182 fő, továbbá 20 

felnőtt (szülő, nagyszülő,) a családi nap alkalmával, valamint 13 pedagógus, a pedagógus 

továbbképzések során. 

A diákok májusban 5 napos erdei iskolában vehettek részt a csodálatos Börzsönyben, Királyréten, 

ahol a természet szépsége mellett, rengeteg gyakorlati ismeretre is szert tehettek. A nyári szünetben 

két tábort is szerveztünk: természet közeli sport tábort augusztus elején Bakonybélen, valamint 

idegen nyelvi (angol és német) tábort augusztus utolsó hetében. Az őszi tanítási időszakban 

folytatódó programsorozat keretében családi napra és idegen nyelvi vetélkedőre került sor.  

A programok megvalósításához a célcsoport számára kis értékű tárgyi eszközök beszerzése is 

történt, így biztosítva az infrastrukturális hátterét a projektnek. Intézményünk  a pályázat 

segítségével az alábbi eszközökkel gyarapodhatott: 3 db CD lejátszó, 9 db tanulói laptop, 2 db 

projektor, 2 db notebook, fényképezőgép, videó kamera, valamint angol illetve német tankönyvek, 

illetve a nyelvtanítás során a mindennapokban is jól hasznosítható CD-k és  DVD –k. 

A pályázat megvalósítása biztosítja a minőségi szakmai munka megerősítését, fejlesztését, a 

szakmai fejlődést, az ön- és továbbképzés lehetőségét, valamint a gyermekek részére az 

élményalapú tudás megszerzését, az eszközjellegű- és szociális kompetenciák fejlődését. 

Hozzájárult a környezettudatos magatartás megerősítéséhez, segítette, segíti az intézményi célok 

megvalósítása érdekében tevékenykedő kisközösségek – csoportok megerősödést. 
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Végezetül szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy pályázhattunk, s nyerhettünk. Rengeteget 

profitáltunk a programok során, mi tanárok és a diákok egyaránt.  

 

„ Ez jó mulatság, férfimunka volt!” 

dr Lunkné Nyuli Márta, 

Bárányné Nagy Katalin, Helbert Anita 

A Csodák palotájában jártunk 
Október 16-án érdekes, a természettudományokhoz kapcsolódó kiránduláson vettünk részt az 

iskola tanulói közül negyvenheten négy kísérő pedagógussal. Délelőtt tízkor indultunk, és rögtön 

nagy csaták folytak a legjobb helyekért a buszon. Vikivel előkelő helyre, leghátulra kerültünk. 

Dél körül értünk a Csodák Palotájába. Itt fizikai kísérleteket nézhettünk meg és próbálhattunk 

ki. Mikor megkaptuk a karszalagot, és beléptünk a terembe, akkor a tükrök és illúziók részleg 

fogadott minket. A gyerekeknek (ezen a részlegen) leginkább a tükörszoba és az ágyú tetszett. A 

hangtani jelenségeket egy PVC csövekből készült pánsípon lehetett kipróbálni. A bejárattal 

szemben volt a gondolkodó sarok. Itt érdekes logikai és egyéb játékokat tudtunk kipróbálni pl.: 

ördöglakatokat és fa puzzlet. 45 perc szabadidő után egy előadásra mentünk, ami a levegővel volt 

kapcsolatos. Végh Dorinát és Bella Evelint még a színpadra is kihívták, ahol egy vicces kísérletben 

segédkezhettek. Az előadás után újra szabadfoglalkozás volt. Ekkor megnézhettük a többi kísérletet 

is. Például: feküdhettünk szöges ágyon, ülhettünk holdjáró autóban, kipróbálhattuk a soros 

kapcsolást és csinálhattunk vízi örvényt, hogy csak párat említsünk. Majd miután mindenki 

megnézett minden kísérletet és visszatértek azok a diákok, akik körülnéztek a plázában, indultunk is 

haza. Közkívánatra megálltunk Tatabányán a McDonald’s-ben, ennek minden gyerek nagyon örült. 

6 és 7 óra között étkeztünk meg újra az iskolához.  

Minden gyerek élvezte a kirándulást és szeretnénk több ilyen érdekes helyre is eljutni. Így 

utólag is köszönjük Garas Mariann tanárnőnek, hogy megszervezte nekünk ezt a tartalmas, szép 

napot. 

Kolonics Zita és Berend Viktória 

8. osztályos tanulók 
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HÍREK A KUCKÓ OVIBÓL 

Szeptember elején nálunk is megkezdődött az új nevelési év. Mi, óvó nénik (Horváthé Diffinger 

Erzsébet és Novák Viola) és a dadus nénink (Horváthné Takács Melinda) Nagy izgalommal vártunk 

az új kis csoportosokat, akik gondolom nem kevésbé izgultak, szüleikkel együtt. 

Most, másfél hónap elteltével elmondhatom, hogy eddig nagyon szépen zajlott a beszoktatás, 13 új 

kisgyermek érkezett a 4 „lemaradós” mellé, és kíváncsian várjuk továbbra is a többieket. A 

„nagyok”, akik a nyári szünetről jöttek vissza, hamar belerázódtak a régi kerékvágásba. Azok is 

szépen megszokták új csoportjukat, aki egyéb okokból másik helyre kerültek. Ez sem egyszerű 

dolog, hiszen új társaságot, új óvó néniket és dadus nénit kell megszokniuk, új „szabályokhoz” kell 

alkalmazkodni. Nekik nagyon hiányoztak már a barátok. Öröm volt látni, ahogy első nap 

megörültek egymásnak, üdvözölték egymást, egyesek megölelve, mások pedig „nagyfiúsan” kezet 

fogva. Lassan, de biztosan megkezdődött a munka is, hiszen volt óvodánkban egy gyakorló óvó 

néni is 3 hétig, akit nagyon megszerettek a gyermekek és mi felnőttek is. Ő, a középső csoportban 

tevékenykedett. Gyermekszeretete, igyekvése sugárzott mosolygó arcáról. Több mindent 

foglalkozott a gyerekekkel és szívesen fogadta az óvó nénik (Matics Sándorné és Somogyiné Vigh 

Aliz) segítő szándékát. 

Nagy csoportosaink megkezdték az úszást, ami Kisbéren a Kincsem Hotelben, 10 alkalommal 

zajlik. Oktatójuk Erdősi Gáborné Betti néni, aki mindig türelmesen foglalkozik gyermekeinkkel, 

akik néha azért rakoncátlankodnak is.  

Ezúton köszönjük Kristóf Györgyiéknek, hogy biztosítják számunkra ismét az úszás lehetőségét. A 

gyerekeket a nagy csoportos óvó nénik (Komenda Istvánné és Róthné Kiss Tünde) kísérik, a dadus 

néni (Szép Sándorné) és a pedagógus asszisztens (Kálmánné Sz. Ingrid) segítségével. 

Az úszás anyagi hátterét a szülők és az OVI Alapítvány biztosítja. Az utazáshoz a kisbuszt, az 

önkormányzat bocsátja rendelkezésünkre, és saját sofőrünk is van, Hadnagy Laci bácsi nagyon 

türelmes személyében. Hálásak vagyunk a szülőknek, hogy az egyre nehezebb anyagi helyzetben is 

áldoznak gyermekeikre és köszönjük az alapítványunk támogatását is, mely enyhíti az szülők terhét. 

Október elején az óvoda aulájában kisállat kiállítást szerveztünk az Állatok Világnapja alkalmából. 

Köszönjük a szülőknek, hogy vették a fáradságot és behozták egy-egy házi kedvencüket. A 

gyerekek nagy örömére volt több fajta állat is: gabonasikló, mocsári teknős, ékszer teknős, galamb, 

papagáj, cica, nyuszi, hörcsög s még egy kiskutya is. 

A kutyust és a cicát, miután megnézték a gyerekek, természetesen hazavitték, hiszen nekik egy 

ketrec, kész börtön. Ebben az évben még nagyon sok feladat vár ránk, jönnek továbbra is kicsik, 

Őszbúcsúztató, Szépkorúak napja, Mikulás, bábszínház, Karácsony. 

Ezekről azonban majd a következő számban számolunk be. 

Kívánok mindenkinek a magam és kollégáim nevében szép (a mostaninál szebb) őszi napokat, jó 

pihenést. 

 

 
Novák Viola 
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CIVIL SZERVEZETEK HÍREI 

Lakitelektől Farkaslakán át, Ászárig ívelő sakkbarátság 

A nyár vége, az ősz eleje sakk programokkal telített, sűrű időszakot hozott sakkozóink számára. 

Természetesen a legnagyobb feladatot a III. Magyar Sakkvilág Kupa megrendezése jelentette 

Ászáron szeptember 11-12-13-án. Beszámolunk két közvetve kapcsolódó és egyesületünk életében 

nagy jelentőségű eseményről: 08. 17-én kopjafát állítottunk Lakitelken, 09. 3-7 között Erdélyben 

jártunk.   

A www.sakkbaratok.extra.hu címen, honlapunkon mind a 3 rendezvényről találhatóak fényképek és 

cikkek folyamatosan frissítve és bővülő számban, valamint megtekinthetőek a részletes eredmények. 

1. RÉSZ 

XX. SAKKOZÓ MAGYAROK VILÁGTALÁLKOZÓJA  

2015.08.17-25., Lakitelek Népfőiskola. 

2014-ben a 19. világtalálkozón - ahol az egész Kárpát-medencéből a mi egyesületünk képviseltette 

magát a legnagyobb létszámban a versenyen - javasolta Pál József, hogy a jubileumi 20. rendezvény 

alkalmából 2015-ben állítsunk kopjafát mi sakkozók is, ahhoz hasonlóan, mint azt már sokan 

megtették a Népfőiskola területén. A szervezkedés megkezdődött. Sajnos eleinte nem sok segítséget 

kapott az ötletgazda, ha szavakban nem is, de cselekvő, segítő tettekben sokszor magára maradt. 

Aztán láss csodát, valami megmozdult egyszerre több helyen: egyesületünk közgyűlésén és a 

Népfőiskolán csakúgy, mint a világtalálkozó szervezőinél. Az igazi lökést az ászári honismereti kör 

együttműködése adta meg számunkra, tapasztalataik és kapcsolataik óriási segítségünkre voltak ! 

Külön ki kell emelnem Sebestyén Imre pozitív hozzáállását, nélküle nem értünk volna célba . . . 

Természetesen köszönjük minden közreműködő és anyagi támogatást felajánló hozzájárulását ! 

Augusztus 17-én az egyesületünk által felajánlott kopjafa avatásával kezdődött meg a Sakkozó 

Magyarok XX. Világtalálkozója Lakitelken a Népfőiskolán, az eseményről több híradó is 

beszámolt. A  Bruncz János alkotta kopjafát Lezsák Sándor az országgyűlés alelnöke méltatta, 

külön kitért a kopjafa tetején kifaragott bástyára: ez a bástya jelképezi, hogy a Kárpát-medencében 

élő magyar sakkozók „védőbástyája”  - volt és lesz - a világtalálkozó és a Lakitelek Népfőiskola. 

Bagi Ferenc atya szentelte fel kopjafánkat, a Himnusz közös éneklésével kezdtük, a Boldogasszony 

Anyánk eléneklésével zártuk a  ceremóniát, amelyen az atya megáldotta a résztvevőket és áldást 

kért minden közreműködőre. 

Egyesületünk határon túli sakkozói közül jó néhányan kiváló teljesítményt nyújtottak, többen az 

élmezőnyben harcolták végig a versenyt. A felnőtt mezőny több mint 80 résztvevője között a 4. 

helyet szerezte meg Domány Zsófia, a legjobb ifjúsági díjat Takács László, a legjobb felvidéki 

külön díját Dolnik Attila nyerte el. Sakkbaráti kapcsolatainkat megerősítettük mind a 4 égtáj 

irányában, sőt új barátságok is köttettek, rengeteg meghívást kaptunk. Egyeztettünk több délvidéki 

sakkozóval arról, hogyan tudnának részt venni a Magyar Sakkvilág Kupán Ászáron. Seres László 

főszervező, a Bács-Kiskun megyei sakkszövetség főtitkára elvállalta a III. Magyar Sakkvilág Kupa 

versenyvezetői tisztét. 

Bánszegi Attila 

3. RÉSZ 
III. MAGYAR SAKKVILÁG KUPA  (2015.09.11-13., Ászár) 

Komárom-Esztergom megye legnagyobb sakkversenyét rendeztük meg a szüret „árnyékában” 

Ászáron. Ekkora létszámú esemény még nem volt egyesületünk történetében, néhány szám adat: 32 

csapat vett részt a Kárpát-medencei szintű megmérettetésen, 38 kis községből érkeztek sakkozók, 

mind a 19 megyéből voltak résztvevők, a határon túlról 2 felvidéki település nevezett. Több mint 

130 főnek kellett szállást biztosítanunk  ( Kincsem Hotel, Rembrandt Vendégház, Marianna 

Vendégház, Morvai Vendégház, Malom Vendégház ), több mint 140 fő étkeztetését oldottuk meg ( 

Iskola étkezde, Kincsem Hotel, Aranyfürt Vendéglő ). Most először vett részt két ászári csapat a 

versenyen. 

http://www.sakkbaratok.extra.hu/
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Újdonság volt, hogy a pénteki 0. napon nem csak a regisztráció, a csapatok erősorrendjének 

véglegesítése, a szálláshelyek elfoglalása és a hagyományos pálinka kóstoló zajlott le, hanem sor 

került egy „villám” , magyarul mondva „schnell” egyéni sakk versenyre is. Jelzés értékű volt, hogy 

az első négy helyezett olyan csapatok legjobbja, éltáblása lett:  1. ifj.Egri László (Lövő) 8 pont, 2. 

Takács Balázs (Alsónemesapáti) 7,5 pont, 3. Blaskó István IM (Vámosgyörk) 6,5 pont, 4. Tér 

Marcell (Bocfölde) 6,5 pont, akik most először vettek részt a Magyar Sakkvilág Kupán ! Ez előre 

vetítette, hogy az eddigieknél jóval erősebb a mezőny, nem mehet biztosra egyetlen csapat sem, 

óriási harc volt várható a dobogós helyezésekért.  Több Nb1-es szintű játékos mellett, 3 címviselőt: 

2 nemzetközi mestert (IM) és 1 fide mestert (FM) is üdvözölhettünk a csapatok nevezési listáján ! 

Köztük a magyar sakkozás olyan „emblematikus” , mindenki által tisztelt és jól ismert alakjait, mint 

Máthé Gáspár nemzetközi mestert Bárdudvarnok képviseletében, aki éveken keresztül Lékó Péter 

edzője volt , vagy Frink Ferenc fide mestert, a palóc varázslót, sakkolimpiai résztvevőt 

Karancsberény csapatában.  

Szombaton az ünnepélyes megnyitó után 6 nehéz forduló várt ránk. Az élcsoport folyamatosan 

változott.  Mi ászáriak, eddigi kétszeres győztesként és veretlen címvédőként a 3. fordulóban 

szenvedtük el első vereségünket az első 2 táblán rendkívül erős Uszódtól.  A 4. forduló után Lövő-

Völcsej állt az élre, mert Uszód 2-2-őt játszott Karancskeszivel, Ászár egy 4-0-val kezdett 

felzárkózni. Az 5. fordulóban a két éllovas egymás ellen döntetlenezett, mi egy újabb győzelemmel 

közelítettünk. A 6. fordulóban 3,5-0,5-re vertük az addig veretlenül vezető Lövő-Völcsej csapatát, 

megelőztük őket és beértük a szintén győző Uszódot, összes szerzett pontszám alapján már mi 

álltunk a legjobban ! 

Az izgalmas versengés után mindenkinek jól esett egy kis pihenés, kikapcsolódás, ezt a különböző 

szabadon választható programok biztosították: wellness a Kincsem Hotelben, borkóstolás a 

tájháznál, „Magyarország szeretlek” vetélkedő. A Magyar Sakkvilág Kupa résztvevői nevében 

megkoszorúztuk a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyet és koszorút helyeztünk el Jászai Mari 

szobránál. Rövid séta után a tájház udvarán már tovább elidőztünk, Szabó Gábor jóvoltából 6 féle 

bort kóstolhattunk a tájház megtekintése és sakkbaráti beszélgetés, anekdotázás közben. Köszönjük 

szépen a remek borokat ! Este a vacsora után kezdődött a vetélkedő az iskolában és az Újpest – 

Ferencváros a televízióban . . . 

Még mielőtt a vasárnapi zárónapot összegezném, muszáj egy kis szubjektív összefoglalót is 

közkincsé tennem. A Magyar Sakkvilág Kupák történetében most fordult elő először, hogy nem 

vagyok „képben” minden csapat tekintetében - nem a diópálinka miatt, amivel a pankaszi Kovács 

Ferenc kínált meg -  hanem egyszerűen nem tudtam-tudtunk 32 csapatot egyértelműen 

„beazonosítani” . . . Így fordulhatott elő, hogy más szálláshelyre küldtünk csapatokat, mint ahova be 

voltak tervezve, vagy a szimpatikus magyi kísérő tanárnőt viszont „beterveztük” 1 szobába 4 

kamasz fiúval. Persze minden elrendeződött, megoldódott, de utólag is elnézést az okozott 

kellemetlenségekért ! Itt jegyzem meg azt is, hogy ez azért nem egy wellness hétvége volt, hanem 

egy Kárpát-medencei szintű sakkverseny, tehát ne sértődjön meg egyetlen csapat sem, hogy esetleg 

nem fért már be a Kincsem Hotelbe . . . Öröm volt látni és tapasztalni a fejlődést, nem csak a 

verseny tekintetében, hanem azoknál az ifjaknál is, akik már harmadszor vettek részt 

rendezvényünkön. Én most Áj Tamást emelem ki, mert ellenünk is bizonyított a 13 éves 

szigetbecsei fiatal, aki négyből néggyel kezdett és csapata legjobb pontszerzője lett ! Ali bácsinak, 

aki Pécsi Ildikóval együtt oltotta a tüzet az „Egri csillagok” forgatásán, köszönöm a péntek éjféli 

koccintást és az ehhez szükséges varázslatos előrelátást. A vasszentmihályi fiataloknak is 

köszönettel tartozom, mert legnagyobb meglepetésemre a vasárnapi misén ők ministráltak és 

szedték a perselypénzt ! Milyen furcsa fintora az életnek, hogy most már sajnos második 

alkalommal rosszul adtuk ki a legjobb női versenyző díját, éppen a vasszentmihályi Rátkai 

Marianna kárára. Na és ezek után ki nyerte a tombolahúzás fődíját ? Naná, hogy Vasszentmihály !!! 

Visszatérve a verseny eredményeihez, az egyik szemem sír, a másik nevet. Nem tudtuk megvédeni 

címünket, új győztese van a Magyar Sakkvilág Kupának ! Azért sajnálkozhatunk, mert nagyon 

kicsin múlt a triplázás, annak viszont örülhetünk, hogy ezáltal még érdekesebb és izgalmasabb lett 
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versenyünk ! Az utolsó 3 fordulóban Uszód két döntetlen mellett egyszer nyert, mi két győzelem 

között kikaptunk Tófej-Bocföldétől, Lövő-Völcsej mindhárom mérkőzését megnyerte, utoljára 

éppen Tófej-Bocfölde csapatát 2,5-1,5 arányban kiélezett utolsó játszmával. Lövő-Völcsej az új 

bajnok !!! Gratulálunk a megérdemelt győzelemhez ! Köszönjük valamennyi csapat és település 

részvételét ! 

Valamennyi sakkozó nevében köszönettel tartozunk első sorban Ászár Község Önkormányzatának, 

fővédnökünknek Pekár Zsolt polgármester úrnak, Németh Zoltán főszervezőnek, a névadó Magyar 

Sakkvilág folyóirat tulajdonosának és főszerkesztőjének. Rengeteg támogatást, segítséget, 

ajándékot és felajánlást kaptunk. A teljesség igénye nélkül: Ászár Községért Közalapítvány, 

Komárom-Esztergom megyei sakkszövetség, Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester asszony, 

Szabó Gábor, Komlósi Tibor, Márkus József, Sebestyén Imre, Lőrincz Zoltán, Levél csapata, Bial 

Gyula, Csupor Péter, Komlósi Szabolcs, Seres László, Imre Károly, Pallag György, Farkas Gyula, 

Farkas Ferenc . Köszönet illeti egyesületünk vezetőségét: Sebestyén Gábor, Balya Gábor, 

Malomsoki László, Vinkovits László  és Varga Ferenc sakkbarátainkat, valamint minden név 

szerint fel nem sorolt segítő közreműködőnket !  

Külön szeretném megköszönni az ászári II-es csapat játékosainak, hogy szüreti időszakban is 

vállalták a szereplést. Név szerint  is ki kell emelnem Németh Ferenc és Bánszegi Bíborka pozitív 

hozzáállását ! 

Befejezésül a díjazottak: 

Az első 8 helyezett: Győzelem Döntetlen Vereség 
Csapat 

pontszám: 

Összes 

pontszám: 

1. Lövő-Völcsej 7 1 1 15 24 

2. Ászár          7 0 2 14 25 

3. Uszód      5 4 0 14 24 

4. Vámosgyörk 4 4 1 12 22 

5. Kővágóörs 5 1 3 11 22 

6. Zánka 5 1 3 11 21,5 

7. Szigetbecse 5 1 3 11 19,5 

8. Alsószölnök-Pankasz-

Alsónemesapáti 
4 3 2 11 19,5 

A mezőny második felébe sorolt csapatok közül a legjobb 4 helyezett: 11. Sé-Szalafő-Vasalja 

(10), 13. Mátraszőlős (10), 15. Vasszentmihály (9), 20. Palotabozsok-Babarc (9) 

A két legtávolabbról érkezett csapat különdíját nyerte:  23. Szögliget (8), 27. Magy (7) 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester asszony különdíját kapta:  30. Ajnácskő (5) 

Tehát a fenti 15 csapat kapott csapat díjat. Valamint mind a 32 csapat összes játékosa emléklapot és 

1 üveg „Ászári Huszárkorty” fantázia nevű bort vihetett haza ajándékba és emlékül ! 

A verseny egyéni különdíjasai: 

Legjobb 1. táblás Kaczúr Flórián 100 % 9 pont Uszód 

Legjobb 2. táblás Balázs Gábor 100 % 9 pont Uszód 

Legjobb 3. táblás Komlósi Tibor 89 % 8 pont Ászár 

Legjobb 4. táblás Horváth László 89 % 8 pont Szalafő 

Legjobb senior Bálint László 89 % 8 pont Levél 

Legjobb junior Rátkai István 78 % 7 pont Vasszentmihály 

Legjobb női  Rátkai Marianna 78 % 7 pont Vasszentmihály 

Remélem, hogy a Lakitelektől Farkaslakán át, Ászárig ívelő sakkbarátság íve 2016 augusztus utolsó 

hétvégéjéig is kitart és újra együtt lehetünk  minél többen a IV. Magyar Sakkvilág Kupán Ászáron ! 

Bánszegi Attila 

Tisztelt Olvasónk! Bizonyára feltűnt Önnek, hogy az 1.RÉSZ-t a 3.RÉSZ követi. A 2. RÉSZ is 

megérkezett „szerkesztőségünkbe”, de az újság terjedelmi korlátai miatt, csak a következő 

számunkban áll módunkban megjelentetni. 
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Ászár Községért Közalapítvány felhívása 

Hangolódjunk együtt a karácsonyra! 
Az előző évekhez hasonlóan, ebben az évben is szeretettel várjuk Ászár lakosságát, a közös Adventi 

koszorú kötésre. Az esemény időpontja 2015. november 27-e péntek, 17 óra 30 perc, helye az 

ászári Közösségi ház. 

Az eseményre várunk minden ügyes kezű, kreatív érdeklődőt, aki szívesen eltöltene néhány 

kellemes órát. A koszorúk elkészítésében segítségeink is lesznek. Ahogy az előző években, úgy 

most is együtt lesz velünk Riezné Veronika, Vargáné Mónika és Vitárisné Magdi is.  

Tájékoztatásként szükséges megemlíteni, hogy az esemény finanszírozására felhasználható 

keretösszeg ebben az évben sem változott, ezért 1db koszorú elkészítéséhez tudjuk biztosítani a 

szükséges kellékekkel. Lehetőség adott több koszorú készítéséhez is, de ebben az esetben a 

felhasználandó anyagokat, kellékeket hozzák magukkal.  

Úgy, mint az előző évben, az idén is lesz lehetőség a helyszínen kiegészítők vásárlására, úgymint 

gyertya, gyertyaalátét szalag stb. 

Az Alapítványnak a koszorúk elkészítéséhez szükséges ragasztó pisztolya és az elosztója kevés 

ezért kérjük, hogy aki rendelkezik ezen eszközökkel, segítségként hozza magával. 

Várjuk a falu apraját és nagyját e kedves eseményre! 

Jászai Mari Nyugdíjas Klub hírei 

Élménybeszámoló 

 Nyugdíjas klubunk egynapos „tanévzáró” kirándulását ez év júniusában tartotta a fehérvár-

csurgói Károlyi-kastélyt, annak csodálatos parkját, a nádasladányi Nádasdy (tudor)-kastélyt, 

Dinnyésen a miniatűr méretben készült magyar várakat megtekintve. Agárdról a Velencei tavat 

kishajóval átszelve a pákozdi Szúnyogszigetre, onnan pedig a Katonai Emlékparkban tettünk 

látogatást, ahol az elmúlt több mint másfél évszázad eseményeinek emlékére számos emlékmű, 

kopjafa és szobor mellett a Don-kanyar kápolnát is megnéztük. 

 Klubunk  „karbantartó” kirándulását az „Őrállók földjére”, a csodálatos Őrségbe szervezte 

október második hetében, ahol felejthetetlen két napot tölthettünk. Az Őrség egyetlen olyan 

tájegysége hazánknak, ahol a lakosság a honfoglalás óta folyamatosan egy helyben él. 

A tájegység egyik jellegzetes népi mesterségét, a fazekasságot láthattuk, a gerencsérek falujában 

Magyarszombatfán, egy 1790-ben épült zsúpfedeles, döngölt padlójú parasztházban berendezett  

fazekas-házban/múzeumban.  

Egyik legjelentősebb középkori román stílusú műemlékkel Velemér büszkélkedhet, a 

Szentháromság-templomával. A kora gótikus templom belső falait díszítő freskók legteljesebben 

épségben fennmaradt középkori falfestményei találhatók benne. A templom keskeny ablakai 

tervezetten, meghatározott időpontokban engedik be a napfényt az épület belsejébe.  

A templom mellett lévő temetőben (október 6. lévén) megemlékezést tartottunk az aradi vértanúk 

tiszteletére. 

Vas megyéből átléptünk Zala egyik legkisebb aprófalvába, Magyarföldre, Tündér-ligetbe ahol egy, 

fából épült modern ökomenikus templomot csodálhattunk meg kívülről-belülről.  

Szentgyörgyvölgyi  református (KÉK) templom  festett mennyezetét 88 fa kazettából állították 

össze, a táblákat bárányfelhő motívumokkal az égboltozat díszíti. A mennyezet közepén a Napot 

jelképező virág látható felirattal. 

Pankaszra érve a legszebb őrségi szoknyás haranglábat tekinthetjük meg, mely a jellegzetes 

építményei közül a legrégebbi – 1755 óta emelkedik a település legmagasabb dombján – és egyben 

a leglátványosabb is. 

Innen már csak annyi erőre volt szükségünk, hogy eljussunk a szálláshelyünkre a Gatter Fogadóba, 

ahol az Őrség legöregebb (250 éves) kocsányos tölgyfáját láthattuk. 
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 Második napunk reggelén az eső bizony jól esett, nekünk már nem annyira, kipihenve az előző 

napot, a sok természeti látnivaló mellett a szeres településszerkezetű, boronafalú házaival, a 

tókákkal, Pityerszer volt első állomásunk, mely az őrségi népi építészet eszenciája. Jellegzetes 

őrségi település, egy kicsi skanzen. A műemlékegyüttes épületei az 1700-as évekbeli állapotot 

őrzik, melyek mai is az eredeti környezetükben, korhű berendezéseikkel tekinthetők meg. 

Őriszentpéter szélén, a Templomszeren áll a fák között megbújó, hófehér falú kis Árpád-kori 

templom, mely  az 1200-as években emelt épület. 1550 körül erődítménnyé alakították. 

Egyszerűségével lenyűgöző, a román stílusú bélletes (íves lezárású) kaput, különböző méretű 

résablakokat találunk. A hajó és a szentély belső falaira XVII. századi idézeteket festettek. 

Valószínűleg a templomot kívül is freskók borították, erre néhány töredék utal a külső falazatán. 

Szalafő legfiatalabb nevezetessége az Életfa, mely 8 m-es tölgyfa és annak éppen hét ága van, annyi 

ahány szere a településnek. Pár méterre az Életfától egy szabályos henger alakú, mély és tágas 

alapterületű téglaépítményű jégverem található.  

 Hazafelé utunkat megszakítva, a jáki templomban gyönyörködhettünk, kápolnáját és parkját 

csodálhattuk (addigra az időjárás is kegyes lett hozzánk). 

Köszönjük a Szervezőknek és Támogatóinknak, hogy ismételten jó társaságban, élményekben 

gazdag, kirándulások részesei lehettünk.  

Martonné Szekfű Judit 

Siófoki üdülés! 

 Nyugdíjas klubunk tagjai közül többen – úgyis, mint csatlakozó személyek – pályázott a 

meghirdetett, elnyerhető üdülési támogatásra. Ezáltal az Erzsébet program szociális üdülési pályázat 

keretein belül az „indiánnyár” legmelegebb napjait tölthettük el Siófokon. Összetartó kis csapatot 

alkottunk. Az eltöltött közel egy hét alatt, szinte majd mindennap délelőtti vagy délutáni 

programként szerepelt a várossal való ismerkedés, a tóparti hosszú séták. Az utóbbi,  kiváltképp 

fontos volt, a 3xi svédasztalos étkezés után egyikünk sem állt volna szívesen mérlegre. A városban 

Rétes bolt is található, csábító kirakatával, ahol a finomabbnál finomabb házi rétesnek sem tudtunk 

ellenállni. 

 A siófoki a kikötőben zajlik a legnagyobb hajóforgalom, a menetrendi sétahajók innen indulnak. 

Balatonfüredre szerveztük a hajókirándulásunkat. Kisvasúttal jártuk körbe Füred nevezetességeit. 

Visszatérve Siófokra, a Rózsa-ligetben gyönyörködhettünk, ami közvetlenül a tó partján terül el. A 

kikötőtől karnyújtásra lévő zsilipet is megnéztük, mely a balatoni vízszint szabályozására szolgál. A 

város legnagyobb és legpatinásabb parkja és kertje a Jókai nevet kapta, ami 4,6 hektáros területet 

ölel fel.  

 Grátiszként, 1x-i belépésre szóló jegyet kaptunk személyenként a Galerius Élményfürdőbe. A 

fürdőt,  római császárról nevezték el, nevéhez méltóan a római fürdők hangulatát idézi. Az élet 

szépségét, szeretetét sugározva, különböző élményelemekkel, termálmedencével valóban csábító 

kikapcsolódásra és feltöltődésre is. 

 Sajnos csak kívülről láthattuk az evangélikus-templomot, melyet Makovecz Imre tervezett, és 

ezen az épületen is, mint a művész legtöbb alkotásán a fa, mint természetes építőanyag dominál. A 

négy kapus, 120 férőhelyes templom felavatásának 20. évfordulóját ünnepelték ebben az évben. 

 Siófok jelképe a víztorony.  Nem tudhatom, ki mit érezhetett, aki felment/felrepült a panoráma 

lifttel, a 45 m magas toronyba. Nekem olyan érzetem volt, mint, amit és akit a világűrbe lőttek ki. 

Még az is megfordult a fejemben, hogy    „elfelejt” megállni, azért csak megállt. Fent a toronyban, a 

forgó „színpadnak” kávézónak köszönhetően,  - ami azonnal feledtette velem említett képzetem – a 

látvány, ami fogadott, mindent megért. Tökéletes kilátás nyílik a Balaton túlpartjára, a Somogyi-

dombságra és a Hegyhát lankáira, valamint a Tihanyi-félszigetre. Láthattuk fentről az egész várost, 

miniatűrben társainkat, akik lent maradtak. 

 Mindannyian elmondhatjuk, amire álmunkban sem gondolhattunk, szeptember közepe táján a 

harminc-egynehány fokban napozhatunk az Aranyparton és fürödhetünk a hattyúkkal, a kellemesen 

meleg BALATON vizében.  
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 Végezetül kívánom/juk, aki ezzel az üdülési lehetőséggel élni tud, legalább ennyire kellemesen 

érezze magát, teljenek napjai, mint nekünk, kis csoportunknak.  

Martonné Szekfű Judit 

Honismereti és Helytörténeti Egyesület hírei 

Egyesületünk Békási Imrével közösen tett bejelentést a faluban nyugvó, II.Világháborúban elesett, 

magyar és német katonák nyughelyéről. 

2015. szeptember 9-én reggel kezdődött a feltárás a református temetőben. E napon három német 

katona földi maradványait találták meg a Népi Német Hadisír Gondozó Szövetség munkatársai. 

Mindhárom katonát azonosítani tudták a „dögcédula” alapján, amelyek épségben kerültek elő 

hetven év után a földből. A katonák nagy valószínűséggel a Kiss utcai kötözőhelyen hunytak el, 

onnan vitték őket a temetőbe. 

Másnap a katolikus temetőben folytatódott a munka, kiegészülve a Honvédelmi Minisztérium 

Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály munkatársaival. 

Sajnos a megjelölt helyen nem találták meg a katonák földi maradványait. 

Ezen a napon a kisbéri gimnázium egyik osztálya is megtekintette a kutatást. A fiatalok 

megismerkedhettek a hadisírgondozók munkájával. 

Közreműködésünkkel három elveszettnek hitt katona emlékét adtuk vissza a családjának és a 

hazájának! 

Reméljük a jövő esztendőben is folytatni tudjuk az elkezdett közös munkát a hadisírgondozókkal. 

      
Még látható a Közösségi Házban a „Régi Ászári Szüretek” című fotó kiállításunk. Itt köszönném 

meg a gyűjtőmunkát tagjainknak, és azoknak a családoknak, akik rendelkezésünkre bocsájtották 

ezeket a régi képeket. Külön köszönet illeti Jámbor Lajost, aki remek állapotba hozta a több 

évtizedes fotókat. A Mezőgazdasági Rt.-nek köszönjük a régi Tsz-ről szóló dokumentumokat. 

Kálmán János 

Az Ászári Községi Sport Egyesület hírei 

A Sport Egyesület utánpótlás korosztályai továbbra is szép eredményekkel haladnak előre a 

bajnokságban. Az U19 korosztály 10 mérkőzésből 8 győzelemmel 1 döntetlennel és 1 vereséggel a 

tabella 2. helyén áll. Az U16 az eddig lejátszott 6 mérkőzésből 5 győzelemmel és 1 vereséggel 

szintén korosztályában a 3. helyen áll (ugyanannyi ponttal mint a 2. helyezett).  

A Bozsik programban szereplő gyerekek sorra nyerik a korosztályos megmérettetéseket a 

tornákon.  A hétvégi rendezvényeik közül az U7 és U9 Bábolnai körzeti csapatoknak 2015. október 

4-én és 2015. október 18-án Ászáron rendezték meg a tornákat Lengyel Levente szervezésében.  A 

megyei koordinátor elégedett volt a szervezéssel, ezért köszönet Lengyel Leventének és a segítő 

szülőknek. A tornán 6 egyesület csapatai vettek részt (Ács,  Ászár, Bana, Bábolna, Nagyigmánd, 

Tárkány) Az ászári csapatok itt is kiemelkedően (ők a legjobbak) szerepeltek. 

A felnőttek kezdeti lendülete kicsit megtört, jelenleg a 13. helyen állnak. Bízunk benne, hogy ennél 

jobb eredményre lesznek képesek a bajnokság folytatásában.  

Október 17-én, a sportbálon 85 fő vett részt. A nosztalgia buli jól sikerült, köszönet Varga 

Ferencnek és Vargáné Zalka Andreának a rendezést, szervezést, a segítőknek a terítést és takarítást, 

a felajánlóknak a pálinkát, bort, sütemény és tombola tárgyakat, a konyhásoknak a finom vacsorát 

és a résztvevőknek a támogató részvételt, és mindenkinek minden apróságot és figyelmességet, 

amivel hozzájárult a bál sikeres megrendezéséhez. 

„Ha az egyedüli ima, amit elmondasz egész életedben, így hangzana: "köszönöm", az is 
elegendő lenne.”  (Eckhart von Hochheim) 

Varga Ferenc 

SE elnök 
 

http://www.citatum.hu/szerzo/Eckhart_von_Hochheim
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Itt az ősz...... a kisgyermekkori felső légúti megbetegedésekről 

Épp csak kilábaltunk a nyári allergia szezonból, máris a nyakunkon az őszi-téli nátha, az alsó és 

felső légúti megbetegedések "főszezonja". Különösen aggasztó, amikor gyermekünk válik 

áldozatává egy ilyen jellegű betegségnek, gyötrelmes órákat, átvirrasztott éjszakákat okozva a 

kétségbeesett szülőknek. 

A felső légúti fertőzések kialakulása 

A betegség fő szezonja az őszi-téli időszak. Ilyenkor érdemes a gyermekeknek minél több 

vitaminban gazdag gyümölcsöt, citrusfélét adni, és mert ezek a betegségek érintkezés útján, zárt 

közösségekben terjednek jellemzően, célszerű a zsúfolt bevásárlóközpontokat, 

tömegrendezvényeket kerülni. A mozgás, és a friss levegő viszont erősíti az ellenálló képességet, 

tehát kiránduljanak sokat a friss levegőn a gyerekekkel. Fontos a gyermekeket megtanítani a 

gyakori kézmosásra is! 

A felső légúti fertőzések tünetei 

Minden esetben fellép egy hirtelen kialakuló elesettség érzet. Nátha esetében bő, vizes orrfolyás 

jelentkezik. Az arc-, vagy homloküreg gyulladásakor az orrváladék sűrű, zöldes-sárgás tapadós, 

erős fejfájással, lázzal kísérve. A lecsorgó váladék köhögésre ingerel, és hányingert okozhat. 

A torokgyulladás klasszikus tünete a fájó torok, nehéz nyelés, esetleg a fülekbe kisugárzó fájdalom. 

A száraz nyálkahártya miatt rekedtség és láz is előfordulhat. Bakteriális fertőzésre utal a gennyes 

váladék a garatban és tüszők a mandulákon. Ilyenkor a betegek láza felszökik, rossz szájízre 

panaszkodnak, közérzetük rossz, nem esznek-isznak, akár hányingerük is lehet. 

 A köhögési ingert csak száraz köhögés esetén szabad csillapítani, főleg ha a köhögés erőteljes, 

fájdalmas, és a beteget kimeríti. Egyébként a köhögési reflex elnyomása a pangó nyálka 

felülfertőződését, a gyulladás mélyebbre, tüdőkbe való terjedését okozhatja. Krónikus elhúzódó 

köhögés esetén nagyon fontos az orvosi vizsgálat esetleges hörghurut, tüdőgyulladás kizárása, 

illetve kezelése miatt. 

Felső légúti betegségek kezelése 

A legtöbb felső légúti fertőzés otthon kezelhető, és néhány nap alatt javul. Az orrdugulás 

megszüntetésére és az orrfolyás mértékének csökkentésre alkalmasak az orrcseppek, ezek általában 

gyógyszertárakban kaphatók. 3 éves korig elengedhetetlen az orrszívás. A száraz köhögés esetén a 

gyógyszertárakban kapható köhögés csillapító készítmények és a párásítás sokat segít. Hurutos 

köhögés esetén szintén nagy választékban fellelhető nyákoldók nappali adása enyhíti a tüneteket. A 

lázat és a fájdalmat, lázcsillapító készítmények enyhítik. Felső légúti megbetegedés esetén fontos a 

megfelelő folyadékbevitel, valamint a gyógyulást elősegítő vitaminkészítmények és a C-

vitamin szedése. 
A bakteriális eredetű felső légúti fertőzések esetén mindenképpen orvosi segítségre van szükség, 

hisz megfelelő antibiotikumos kezelésre is sor kerülhet. Ha a beteg állapota nem javul, vagy 

tüszős mandulagyulladásra, középfül-, vagy arcüreggyulladásra utaló tüneteket észlelünk, 

feltétlenül forduljunk szakorvoshoz. 

Nátha 

A nátha a leggyakoribb felső légúti betegség. Ilyenkor az orrüreg az érintett, mely során az 

elszaporodott vírusok nyálkahártya duzzanatot, orrfolyást okoznak. További tünetei a tüsszögés, 

orrdugulás. Kicsi gyermekeknél ilyenkor a legfontosabb a légutak szabaddá tétele, az orrváladék 

eltávolítása eleinte leszívással, hisz 3 éves korig nem várhatunk gyermekünktől megfelelő orrfújást. 

Az el nem távolított, pangó orrváladék szövődményeket okozhat: arcüreggyulladást, 

középfülgyulladást. Fontos a bő folyadék fogyasztása is. 

Mandulagyulladás 

A torok fertőzése sok esetben magával hozza a mandulagyulladást. A manduláknak fontos szerepe 

van gyerekkorban, amikor a legtöbb a fertőzés. Mandulagyulladás esetében a mandulák pirosak és 

duzzadtak, esetleg fehér foltok is vannak rajtuk.  

A kezeletlen mandulagyulladásból, könnyen lehet középfülgyulladás, amely már sürgős kezelést 

igényel. 
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A mandulagyulladás kezelése 

Fenti tünetek esetén mindenképpen forduljunk orvoshoz, aki alapos vizsgálat után a megfelelő 

gyógyszert és kezelést rendeli. Mandula eltávolítása csak abban az esetben javasolt, ha többször és 

súlyos formában jelentkezik a mandulagyulladás, melyet a fül gyulladása is kísér.  

Torokgyulladás 

A fájdalmas torokgyulladást a légutakban elszaporodott vírusok okozzák.  

A vírusok a hangszálak gyulladását is okozhatják. Ha a gyulladás eléri a gégebemenetet – 

kialakulhat a gyermekeknél gyakori, jellegzetes ugató köhögéssel járó krupp. A szintén gyakran 

előforduló gégefő gyulladását egy Haemophilus influensae nevű baktérium okozza. A gyulladás a 

gégefő ödémáját okozza, ami miatt a légutak beszűkülnek, súlyos esetben a gégebemenet tejesen el 

is elzáródhat. Szerencsére a már régóta kötelező gyermekkori védőoltás (HiB) a baktériummal 

szemben védettséget biztosít, így ennek előfordulása nagyon ritka. 

Jó egészséget kicsiknek, és nagyoknak! 

Pékné Polgár Helga /védőnő/ 

 

MEGHÍVÓ 

 

R. Kárpáti Péter 

     

Élet az élet után 

filmvetítéssel egybekötött előadása 

2015. november 13–án (péntek) 17 órai kezdettel  

a Közösségi Házban  

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

A halállal kapcsolatban nem csupán az életből való távozás tudata nehéz, de legalább 

annyira fájó a szeretetkapcsolatok visszavonhatatlan szétszakadása. De 

elgondolkoztunk-e valaha azon, hogy eltávozott szerettünk lelke, lénye tovább él-e, 

és ha igen, vajon mi történik vele? 


