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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 1 6 .  J Ú L I U S - A U G U S Z T U S  
 

NÉPSZAVAZÁS 2016 

Fe l h í vás  

Amint azt bizonyára mindenki tudja, 2016. október 2-án (vasárnap) országos népszavazás lesz a 

kötelező betelepítésről. 

Ászáron a szokásos helyeken, az iskola és az óvoda épületében lehet szavazni. A szavazókörökhöz 

tartozó utcák beosztása nem változott, a számára kijelölt szavazóhelyiségről való értesítést már 

mindenki megkapta. (Aki nem, kérem jelezze, hogy időben egyeztetni tudjuk.) 

A szavazás szokás szerint reggel 06.00 órától este 19.00 óráig tart.  

2014. óta a választópolgárnak minden esetben kötelező igazolnia magát a szavazás előtt 

személyazonosító okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély), valamint – akinek 

nem könyv típusú a személyi igazolványa – a lakcímkártyával. A szavazáshoz csak érvényes 

okmány fogadható el.   

Kérem, mindenki ellenőrizze okmányai érvényességét, és ha szükséges, gondoskodjék a 

megújításukról a Kormányablaknál (volt okmányiroda). Aki csak  a népszavazás előtti utolsó 

napokban fogja megújítani személyi igazolványát, az kérem, figyeljen oda:  az okmánykészítéskor 

kapott fényképes „visszaigazoló” lap nem fogadható el személyazonosító iratként a szavazásnapon, 

így ha nem érkezik meg időre az új okmány, ideiglenes személyi igazolvány kiállítását kell kérni. 

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtása a szokásos módon a Polgármesteri Hivatalban 

vagy a választási honlapon, illetve ügyfélkapun keresztül történhet: 

 külképviseleten történő szavazáshoz a szavazást megelőző 8. napon 16.00 óráig, 

 a más község, város szavazókörébe való átjelentkezés szeptember 30-án (pénteken) 16.00 

óráig, 

 mozgóurna igénylése a szavazásnapon 15.00 óráig (eddig az időpontig a mozgóurna a 

szavazásnapon a szavazókörben is kérhető). 

dr. Istvándi Csilla  jegyző 

Tisztelt Ászári Választópolgárok! 

„Hanem legyen a ti igenetek igen, és a nemetek nem; hogy kárhoztatás alá ne essetek” (Jak 5:12) 

Ajánlom mindenkinek ezt a Bibliából vett idézetet a mostani - és mindenkori népszavazásra. Hogy 

ma Magyarországon népszavazáson dönthetünk nemzeti és egyéb kérdésekről, azért a történelmünk 

során sok - a hazáját, szabadságot szerető - ősünk áldozta életét. Kérek ezért mindenkit, hogy 

tiszteljék meg elődeiket azzal, hogy elmennek szavazni, élnek ezzel a kivívott joggal. Már csak 

azért is, hogy ez az áldozat ne legyen hiábavaló. Természetesen azért is, hogy az igenjük igen, és a 

nemük nem lehessen.  

Továbbá kérek mindenkit, hogy tiszteljék meg utódaikat is azzal, hogy adjanak a lelkiismeretük 

által diktált, felelősségteljes választ, igent vagy nemet a népszavazáson feltett kérdésre: „Akarja-e, 

hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar 

állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” 

Pekár Zsolt polgármester 
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POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI 

A  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t  f o n t o s a b b  h í r e i  

A 2016. július 21-i rendkívüli ülésen döntött a testület arról, hogy a TOP-3.2.1.-15-KO1 

kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázatot bruttó 

29 370 233 Ft 100%-os támogatottság mellett benyújtja. A projektben 8amennyiben nyertes lesz) az 

Ászári Jászai Mari Általános Iskola, az Egészségház, a Kuckó Óvoda és a Sportöltöző épületein –az 

intézmények ellátásának megfelelő - napelemes villamos energiatermelő rendszer kerül kiépítésre.  

A 2016. július 26-i rendkívüli ülésen határozat született arról, hogy csatlakozunk a bakonyaljai 

településeknek - a Kisbéri Többcélú Kistérségi Tanácson keresztül - a Gaja-völgy Egyesülettel való 

turisztikai együttműködéséhez.  

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert további árajánlatok beszerzésére a 

gyalogátkelőhelyek, a buszváró és a temető előtti parkoló tervezéséhez. 

Szintén ezen az ülésen támogatta a Képviselő-testület, hogy pályázatot nyújtsunk be a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztériumhoz, Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében az 

ászári 209/3. hrsz. alatti ingatlanon kialakításra kerülő, D típusú (150 négyzetméter alapterület, 

gumi burkolat, 15 eszközszám) sportparkra. 

Pekár Zsolt polgármester 

A n y a k ö n y v i  h í r e k  

Sok szeretettel köszöntjük községünk újszülöttjeit: 

Dömötör József és Haraszt Anikó kislánya: Nerina 

Horváth István és Háberfelner Anita kislányai: Bori és Réka 

Tomanicz Ferenc és Varga Zsuzsanna kislánya: Ramóna Réka 

Házasságot kötött Ászáron: 

Preizler Imre Gyula és Róth Diána Mária 

Szívből gratulálunk a házaspárnak! 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 

Bősze Imre Tibor (71) 

Kálmán László (66) 

Szakács Imre (84) 

Nagy Lajos (74) 

Pordán Imréné sz.: Misák Szilvia (50) 

dr. Istvándi Csilla  jegyző 

K S H  f e l m é r é s  o k t ó b e r b e n  

Értesítem a tisztelt Lakosságot, hogy 2016. október-november hónapban a KSH részleges 

népszámlálást (mikrocenzust) tart.  Az adatfelvétel az ország népességének mintegy 10 %-át érinti. 

Emiatt lesznek háztartások (ezeket a KSH jelöli ki általunk nem ismert minta alapján), akiktől 

Ászáron is a népszámláláshoz hasonló adatszolgáltatást fognak kérni. A kijelölt háztartásokban 

számára élők számára az adatszolgáltatás kötelező, erről értesítést fognak kapni a KSH-től.  

A válaszadásra 2016. október 1 és 9. között az interneten is lehetősége lesz a kijelölt 

háztartásokban élőknek. Akik ezzel nem tudnak (kívánnak) élni, azokat november 8. napjával 

bezárólag egy, a KSH által megbízott számlálóbiztos fogja felkeresni.  

Kérem a lakosságot, segítse a számlálóbiztos munkáját, ugyanakkor azonban azt is kérem, 

figyeljenek oda, nehogy a népszámlálás címén esetleg bűncselekmények elkövetői próbáljanak 
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otthonukba bejutni, ezért jelzem, hogy az előzetes információk szerint a felmérést Ászáron 

Geczingerné Mészáros Henrietta fogja végezni, aki a KSH-tól kapott iratokkal igazolni is fogja 

tudni magát 

dr. Istvándi Csilla  jegyző 

 

AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL 

Szent Jakab zarándokok Ászáron 

Július 21-én és 22-én összesen közel 140 zarándok érkezett Ászárra a Szent Jakab zarándoklat 

útvonalán, hogy egy éjszakai pihenés után továbbinduljanak a következő napra kitűzött cél felé, 

Pannonhalmára. Már negyedik éve adunk „otthont” a megpihenni vágyó vándoroknak, fogadjuk és 

búcsúztatjuk őket szeretettel. A zarándoklat egyik szervezőjének hálás leveléből idézve köszönöm 

meg mindazoknak az önfeláldozó munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen köszönő sorokat 

írjanak nekünk. 

„Kedves Ászári Barátaink! 

Úgy érzem, már használhatom ezt a kifejezést, mert barátaitokként fogadtátok a Szent Jakab 

zarándoklat vándorait és barátokként búcsúztunk tőletek Ászáron. 

Utólag is nagyon köszönünk minden segítséget, nyitottságot és minden kedves meglepetést a Hosszú 

Lépés Forrástól a 'Torony büfé' lángosáig! :) 

Csupa kedves visszajelzést kaptunk a zarándokoktól az ászári vendéglátásról és szeretet-teli 

fogadásról. Köszönjük ezt nektek és minden kedves ászári embernek. (...) 

Minden jót kívánok szeretettel: Dukát Csilla” 

Szent István napi megemlékezés 

Augusztus 20-án, a Közösségi Házban államalapító Szent István királyunkra való megemlékezés 

után Kiss Józsi bácsi megszegte Szabó Gyula mezőörsi plébános által megáldott kenyereket. A 

megszentelt mindennapi betevőnkből mindenki vihetett haza egy-egy darabot. 

Tanyi falunapon fociztunk 

Tanyi „testvéreink” falunapi meghívásának tettünk örömmel eleget 2016. augusztus 27-én, a főleg 

focistákból álló küldöttségünkkel. Az Ászári Falunapon a tanyiakkal játszottuk az első falunapi 

futballmérkőzést, ászári győzelemmel. Most elérkezett a visszavágó ideje.  

Rakó László által - kimondottan erre az eseményre - összeállított vegyes csapatunk (14-től 63 

évesig) a visszavágó mérkőzésen testvériesen alulmaradt a házigazdák csapatával szemben. Így 

mindkét együttes elmondhatja, hogy az Ászár-Tany falunapi mérkőzéseken hazai pályán még 

veretlen, és csakis idegenben kapott ki. Összesítésben 1:1 állás után várjuk a tavaszi „visszavágót”. 

14. Bakonyalja Futóverseny 

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

2016. szeptember 3-án – kánikulai hőségben - tartottuk meg a 14. Bakonyalja Futóversenyt.  

A 21 km-es távon 74 fő és az 5 km-es távon is 74 fő indult el és ért célba. A legjobban teljesítők, 

illetve az ászári indulók eredményeit az alábbi táblázatokban láthatják: 

5 km-es táv: 

1. Hegedüs Tamás legjobb férfi idő (0:17:45) Rábapordány 

18. Egri Andrea legjobb női idő (0:24:30) Komárom 

    
14. Tolnai Dániel korosztályában 1. helyezés Ászár 

32. Polgár Péter korosztályában 2. helyezés Ászár 
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44. Ősz Szabina korosztályában 1. helyezés Ászár 

51. Végh Miklós korosztályában 4. helyezés Ászár 

52. Bujdosó Martin korosztályában 4. helyezés Ászár 

55. Kanozsai Csaba (gyaloglás) korosztályában 6. helyezés Ászár 

57. Ősz Péter korosztályában 5. helyezés Ászár 

58. Wolf Gábor korosztályában 6. helyezés Ászár 

73. Kovács Nikoletta korosztályában 2. helyezés Ászár 

21 km-es táv: 

1. Képesi Attila legjobb férfi idő (1:29:02) Bős 

16. Pidl Renáta legjobb női idő (1:45:11) Nagybajcs 

    
5. Németh Ferenc korosztályában 2. helyezés Ászár 

49. Pekó Mihály korosztályában 1. helyezés Ászár 

51. Molnár Gábor korosztályában 12. helyezés Ászár 

61. Kovács Krisztián korosztályában 1. helyezés Ászár 

71. Gábor Balázs (12 éves) korosztályában 2. helyezés Ászár 

72. Pásztor Nikoletta (13 éves) korosztályában 1. helyezés Ászár 

GRATULÁLUNK MINDEN RÉSZTVEVŐNEK, KÜLÖNÖS DICSÉRET ILLETI AZ ÁSZÁRIAKAT! 

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

aktívan kivették részüket. Külön köszönet illeti Szabó Gábort az összes futó számára felajánlott 

egy-egy palack borért, Turják Tündét és Szabó Ottót a női versenyzőknek adományozott virágokért, 

Bősze Istvánt a különdíjért és Békási Imrét a szódáért.  

A futókat jövőre visszavárjuk és újabb ászáriak csatlakozását is szívesen vesszük.  

Pekár Zsolt polgármester 

LÉLEKEMELŐ PILLANATOK ÁSZÁRON A IV. MAGYAR SAKKVILÁG KUPÁN 

Három országból, 26 kis településről közel 100 sakkozó vetélkedett Ászáron 3 napon át a Kárpát-

medencei szintű IV. Magyar Sakkvilág Kupán, a 2000 fő alatti községek sakk csapatbajnokságán. A 

nyár utolsó hétvégéjén péntektől vasárnapig folyamatosan zajlottak a 

versenyek, sorjáztak a jobbnál-jobb, már szokásosnak és 

hagyományosnak mondható és az új kiegészítő, kulturális programok. 

Pénteken a szálláshelyek elfoglalását és a kötelező regisztrációt 

követően, már a vacsora után került sor az egyéni villám ( 2x5 perc ) 

sakk versenyre, amelynek a kezdete egy kicsit „csúszott”, mert a tatai 

Bindi indiai tánccsoport nagy sikerű bemutatója elhúzódott.  A verseny 

barátunk és sakktársunk iránti tiszteletünk jeléül az idei évtől 

kezdődően új elnevezést kapott:  „Pál József emlékverseny” . Sokunk 

szíve dobbant nagyot, mikor a résztvevők  1 perces néma tisztelgése 

alatt megkondultak a harangok!  

Szombaton reggel a résztvevők kezdeményezésére nem „meghallgattuk” a Himnuszt, hanem 

közösen elénekeltük ! A verseny fővédnöke, Ászár község polgármestere Pekár Zsolt mondott 

megnyitó beszédet.  Egyesületünk elnöke Malomsoki László főrendező és Németh Zoltán a Magyar 

Sakkvilág folyóirat tulajdonos-főszerkesztője a verseny főszervezője egyaránt köszöntötték a 

megjelenteket.  Gerda Emil csapatvezető Tetétlen község és polgármestere ajándékát adta át Ászár 

község számára. László Imre a Komárom-Esztergom megyei sakkszövetség elnöke, főbíró 

ismertette a legfontosabb szabályokat, majd az első forduló párosítását, ezzel kezdetét vette a 9 

fordulós „maratoni” küzdelem. 
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A címvédő Lövő-Völcsej csapatának összeállítása csak egy helyen változott, de tavalyi 1.táblásuk, 

legerősebb játékosuk hiánya pótolhatatlannak bizonyult. A papírforma az eddigi kétszeres első 

Ászár és a két címviselővel felálló, most először induló Szigliget párharcát ígérte. Természetesen a 

többször  dobogós Zánka, a mindig jól szereplő Bárdudvarnok, Levél, Szigetbecse, Karancskeszi is 

éremesélyes. Erdélyből Farkaslaka, Felvidékről Csáb akár bajnok is lehet. Vasalja és Szögliget 

jelentősen erősödött!  

Bárdudvarnok 1. tábláján Máthé Gáspár nemzetközi mester, Lékó Péter első edzője. Lakos 

Nikoletta női nemzetközi nagymester, háromszoros magyar női bajnok, a magyar női válogatott 

tagja 5 sakkolimpián, a szigligetiek legjobbja ! Szintén a szigligetieket erősíti Kosztolánczi Gyula 

fide mester, akinek egyik tanítványa éppen a verseny alatt lett Prágában korosztályos európa-

bajnok. Szigliget félelmetesen kezdett: 4 győzelem egymás után, közte Ászár ellen, csak 1 

elveszített játszma 16-ból !   Délután Zánka és Szögliget két 2-2-vel megállította Szigligetet. 

Ászárnak jót tett az ebéd az Aranyfürt Vendéglőben: 4-0 és 3,5-05 arányú győzelmeivel beérte az 

éllovast, a döntés vasárnapra maradt.  

Következett a 3 nap fénypontja: Kis Márton zongora művész, a verseny résztvevője adott koncertet 

a Közösségi Házban. A rendkívül szerény, tehetséges és magabiztos fiatal ember elmondta, hogy 

nekik ifjú komoly zenészeknek kötelességük népszerűsíteni műfajukat. Ezért határozta el, hogy az 

ország összes településén jótékonysági  koncertet ad. Bravúros előadást hallhattunk ! Aki ott volt, 

nem felejti. A további  nem kötelező programok is mind sikert arattak, a pálinka és bor kóstolás, a 

welness szolgáltatások a Kincsem Hotelben. Köszönjük valamennyi támogató és közreműködő 

felajánlását ! 

Vasárnap reggel Csáb legyőzte Szigligetet ! Nincs veretlen csapat a mezőnyben. Ászár sorozatban 

nyert, Farkaslaka jól hajrázott, Szigligetnek „becsúszott” még egy döntetlen. Újra Ászár a bajnok !  

A díj kiosztón közösen énekeltük a Szózatot. Popovics György a Megyei Közgyűlés elnöke 

felajánlotta az új vándor serleget, mert az eddigit a harmadik alkalommal első Ászár végleg 

elnyerte. Farkaslaka csapatának vezetője Jakab János székely zászlót adományozott a Jászai Mari 

Általános Iskola részére. Megható és lélekemelő pillanatok, nem először a három nap során... 

Elénekeltük a Székely Himnuszt. 

Az első 3 helyezett: 

Helyezés Település Győzelem Döntetlen Vereség 
Csapat 

pontszám: 

Összes 

pontszám: 

1. Ászár 8 0 1 16 26 

2. Szigliget 5 3 1 13 24 

3. Farkaslaka  5 2 2 12 22 

Az első 8 helyezett díjazásban részesült, ezen kívül a mezőny második felébe sorolt csapatok közül 

a legjobb 4 helyezett szintén tárgyjutalmat kapott. 

A két legtávolabbról érkezett csapat különdíját nyerte: 

Helyezés Település Győzelem Döntetlen Vereség 
Csapat 

pontszám: 

Összes 

pontszám: 

13. 
Homrogd-Korlát-

Szögliget 
3 3 3 9 20 

18. Magy 3 1 5 7 14 

Tehát a fenti 14 csapat kapott csapatdíjat. Valamint mind a 22 csapat összes játékosa emléklapot és 

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

A verseny egyéni különdíjasai: 

 Név Teljesítmény Pontszám Csapat 

Legjobb 1. táblás Áj László 89 % 8 pont Szigetbecse 

Legjobb 2. táblás Bánszegi Attila 72 % 6,5 pont Ászár 
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Legjobb 3. táblás Tarjáni Dominik 83 % 7,5 pont Karancskeszi 

Legjobb 4. táblás Riez Péter 89 % 8 pont Ászár 

Legjobb senior Burinda Gábor 72 % 6,5 pont Szögliget 

Legjobb junior Rátkai Marianna 89 % 8 pont Vasszentmihály 

Legjobb női  WGM Lakos Nikoletta 83 % 7,5 pont Szigliget 

A Pál József emlékverseny első 6 helyezettje ( összes résztvevő : : 46 fő ) :   

Helyezés Név Pontszám Csapat 

1. FM Farkas Gyula 7,5 pont SE Kisbér-Ászár 

2. Szabó Benjamin 7 pont Zánka 

3. IM Máthé Gáspár 6,5 pont Bárdudvarnok 

4. Áj László 6,5 pont Szigetbecse 

5. Sebestyén Gábor 6,5 pont Ászár 

6. Kiss Márton 6,5 pont Sé-Szalafő-Vasalja 

Bánszegi Attila ötletgazda 

VÉDŐNŐI HÍREK 

Természetesen anyatejjel… 

Az Egészségügyi Világszervezet 1992-ben nyilvánította augusztus 1-jét az Anyatej világnapjává. 

A szoptatás szoros, meghitt kapcsolat anya és gyermeke között, jótékony hatása kölcsönösen 

érvényesül. A szoptatás a kisbabák táplálásának legtermészetesebb módja, erősíti az anya és a 

gyermek bensőséges kapcsolatát: a testi közelség és a melegség, biztonságot nyújt a kisbabának. Az 

anyatej hatásai tudományosan nem csak az anyák és gyermekek egészségét, hanem egymáshoz való 

kötődését, a párkapcsolatok stabilitását, a gyermekek tanulási készségét, intelligenciáját is pozitívan 

befolyásolják. 

Az anyatej a legegészségesebb táplálék a csecsemő számára, féléves korig minden szükséges 

tápanyagot tartalmaz, amelyek könnyedén felszívódnak, és beépülnek a szervezetbe.  

A szoptatott csecsemők körében jóval ritkábban tapasztalható fertőzéses megbetegedés, hasmenés, 

fogszuvasodás, allergiás reakciók, cukorbetegség. Az anyatej tiszta, baktérium ellenes, élő 

fehérvérsejteket tartalmaz, amelyek elpusztítják a kisbaba szervezetében a kórokozók egy részét. A 

benne lévő immunanyagok védelmet nyújtanak a fertőzésekkel szemben, így a szoptatott csecsemők 

immunrendszere erősebb, és a jelentkező betegségek is enyhébb lefolyásúak, gyorsabban 

gyógyulnak. 

Az édesanya fertőzéses megbetegedése esetén az anyatejben a fertőzés ellen termelődő anyagok is 

megjelennek, s így a kisbaba nem kapja el a betegséget, vagy annak lefolyása lényegesen enyhébb 

lesz. A szoptatás ingyenes, folyamatos védőoltásként is felfogható, mindig kéznél van, nem igényel 

különösebb előkészítést sem, és még csak pénzbe sem kerül. Ezeken felül a csecsemő és a 

kisgyermek érzelmi és értelmi fejlődésére is pozitív hatással van.  

A szoptató édesanyák körében csökken a mellrák, petefészekrák kialakulásának kockázata, csökken 

a stressz, és a szorongás, valamint a cukorbetegség kialakulásának kockázata is.  

A község kismamáit Granthy D. Read angol szülészorvos szavaival köszönteném: 

„Az újszülöttnek igénye van: 

az anya karjainak melegére, 

emlőjének táplálékára, 

biztonságára, amit az édesanya jelenléte nyújt. 

A szoptatás mindhármat egyszerre elégíti ki.” Pékné Polgár Helga /védőnő/ 
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HÍREK AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

Kedves Ászári Lakosok! 

Röviden szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy hogyan zártuk a tanévet, mi történt velünk a 

nyáron, hogyan kezdtük el a 2016/2017. tanévet. 

Június 17-én 39 diákunktól vettünk érzékeny búcsút, közülük egy fő kivételével mindenki 

továbbtanult: 8-an gimnáziumban, 14-en szakgimnáziumban, 16-an pedig szakközépiskolában 

folytatják tanulmányaikat. Ezúton, az újság hasábjain keresztül is kívánunk nekik szerencsés 

évkezdést, kitartást és sikereket a további munkájukban. 

Intézményünk, az Ászári Jászai Mari Általános Iskola a 2015/2016. tanévet 223 tanulóval zárta. 

Közülük 43-an kitűnő, 32-en pedig jeles eredményt értek el, sajnos 7 diákunknak pótvizsgára kellett 

készülnie a nyár folyamán, amit augusztusban sikeresen teljesítettek. 

A sikereknél maradva, ebben a tanévben is több területi és megyei szintű tanulmányi és 

sportversenyen vettük részt, szép eredményeket elérve. Ezek közül csak a legjelentősebbeket 

szeretnénk megosztani Önökkel.   

Területi versenyek közül az intézményünk által szervezett Jászai Mese-és prózamondó versenyt, a 

Császáron megrendezett Olvasás-szövegértés versenyt, a Bakonyszombathely által szervezett 

Benedek Elek Mesemondó versenyt, valamint a kisbéri Anyanyelvi versenyt emelném ki. 

Legeredményesebb tanulóink a következők voltak: 

Sulyok Tamás a 3. osztályból, aki a mindkét mesemondó versenyen dobogós helyezést ért el. 

Második és harmadik helyezéssel öregbítette iskolánk hírnevét.  

A kisbéri Anyanyelvi verseny két helyezettünk lett: Vida Johanna második és Szép Izabella pedig 

az első helyen végzett.  

Ugyanígy első és második helyen végzett két diákunk a 4. osztályból a császári Olvasás-szövegértés 

versenyen: Bata Barnabás második, Rumi József pedig első lett.  

A Jászai Mese-és prózamondó versenyen Fekete Vanessza 7. osztályból 3. helyen végzett. 

Felkészítő tanáraik: Baloghné Paréj Ildikó, Fehér Lajosné és Deák Annamária voltak. 

A 2015/2016-os tanévben, a Zrínyi Ilona matematika versenyen iskolánk ismét elnyerte a 

„Legeredményesebb vidéki általános iskola” címet, amiért oklevelet és könyvjutalmat is kaptunk. 

Kiemelkedő helyezést ért el Ligeti Tamás a 8.a osztályból, aki az előkelő 4. helyet szerezte meg a 

megyei fordulóban. Elekes Dániel 2. osztályos tanulónk megyei 14. helyezést ért el. A Kalmár 

László Matematika verseny megyei fordulójában Pekár Csaba Zsolt a 8. helyet szerezte meg. Nem 

feledkezhetünk meg az alsó tagozatosok körében meghirdetett, Győrben megrendezésre kerülő 

Holenda Barnabás matematika versenyről sem, ahol szintén szép eredményeket értek el tanulóink. 

Kiemelném a 4. osztályos Rumi József 6. helyezését. Felkészítő tanáraik: Garas Mariann, Lovasi 

Péterné, Papp Istvánné 

Idén 42. alkalommal, május 30-án rendezték meg az Ifjú Fizikus Verseny megyei fordulóját a tatai 

Eötvös Gimnáziumban. Ezt megelőzően diákjaink 3 iskolai fordulón vettek részt. A megyei 161 7. 

és 8. osztályos diákok közül 50 tanuló képviselhette iskolájukat. Iskolánk színeiben Pekár Csaba 

Zsolt 8. és Gálos Luca, valamint Komenda Virág 7. osztályos tanulók indultak. Virág 4. helyen 

végzett, megelőzve a tatai, tatabányai, komáromi nagy iskolákat, Luca pedig 8. lett. Pekár Csaba 

hibátlan gyakorlati feladatmegoldásával nemcsak az első helyet szerezte meg, hanem még külön 

díjjal is jutalmazták. Felkészítő tanáruk: Garas Mariann 

Kaán Károly megyei versenyen 2 diákunk vett részt: Pék Martin 7., Garas Fanni 12. helyezést ért 

el. Herman Ottó Megyei Biológia versenyen több tanulónk is részt vett, közülük legeredményesebb 
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7. évfolyamosok közül Deák Bence megyei 2. helyezett lett, 8. osztályosok közül Pekár Csaba 7. 

és Kolonics Zita 8. helyezést ért el. Felkészítő tanáraik: Erdősi Gáborné és Horváth Éva 

Több országos levelezős versenyen is képviselték iskolánkat diákjaink. Így a TITOK Történelem 

versenyen, ahol a 7. osztályos csapata 1. helyen végzett, tagjai: Elekes Szabolcs, Helbert Enrique és 

Herbert Milán. Egyéniben pedig Deák Bence szintén 1. helyezett lett. Ugyanígy első helyezést ért a 

Honismereti versenyen György Réka 5. osztályos tanulónk. Felkészítő tanáraik: Mészárosné Fehér 

Gabriella és Bene László 

Intézményünk sikeresen pályázott a Határtalanul program tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 

pályázaton, így 2016.04.18-20. közötti időszakban 3 napot töltöttünk el Muravidéken, Lendva 

környékén. Utunk során megismerkedtünk  Szlovénia ezen területén élő magyarok történelmével, 

hagyományaikkal, nevezetességeikkel, és ha csak rövid időre, de bepillanthattunk mindennapi 

életükbe. A 2016/2017. tanévre vonatkozóan szintén sikeres pályázatot nyújtottunk be, így 2017 

tavaszán ismét határon túli osztálykiránduláson vehetnek részt hetedikes diákjaink, a Felvidéken. 

Iskolánk tanulói különböző szakkörökben vehettek részt, akik pedig úgy érezték elakadtak 

valamelyik tárgy rejtelmeiben, felzárkóztatáson segítettük őket. A tanév során hangversenyre, 

múzeumba, színházba vittük tanítványainkat, kirándulásokat, előadásokat, bemutatókat, 

rendezvényeket és sportversenyeket szerveztünk.  

Az év folyamán nem csak sikereket értünk el, a kudarcokkal is számot kellett vetnünk. Volt néhány 

házirend megszegés, néhány „ki az erősebb játék”, s vetélkedő, ki tud csúnyábban és hangosabban 

beszélni. Ezek eredményeként több szaktanári, osztályfőnöki figyelmeztetés és rovó is kiosztásra 

került. 

Tudtuk, hogy sok szülőnek a nyári szünet gondot jelent, nehéz megoldani gyermekének 

elhelyezését, felügyeletét. Ennek enyhítésére július és augusztus hónapra 5 napos nyári napközis 

tábort hirdettünk meg. Jelentkezők alacsony létszáma miatt csak július utolsó hetében valósult meg. 

Megpróbáltuk a programokat a gyerekek életkorához és érdeklődéséhez igazítani, változatossá 

tenni. Elmondhatjuk, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, új élményekkel és tapasztalatokkal 

gazdagodtunk.  

A nyár utolsó hónapjában, augusztus 26-án, 35 diákunkkal ellátogattunk Budapestre, a gyerekek és 

szülők nagy örömére. A Fővárosi Nagycirkusz országos szinten a kitűnő tanulókat ingyenes 

belépő jeggyel jutalmazta, mely júl. 6 és augusztus 31. között volt beváltható, előzetes 

bejelentkezés alapján. Mi úgy gondoltuk, hogy segítünk a családoknak. Júniusban lefoglaltuk a 

helyeket és megszerveztük a kirándulást. Bátran elmondhatjuk, hogy hatalmas élményben volt 

részünk.  

Augusztus 29-én a kis első osztályosaink és szüleik egy „Iskola kóstolgató” Családi nap során 

megismerhették iskolánkat, ezzel is próbáltuk segíteni a beilleszkedésüket, a szorongás nélküli 

iskolakezdést. Különböző foglakozások során kipróbálhatták kézügyességüket, érdekes 

hangszerekkel, digitális táblával ismerkedhettek, az udvaron és a sportcsarnokban levezethették a 

közben felgyülemlett energiájukat. Eközben a kondérban rotyogott a szülők által készített ízletes 

paprikás krumpli, a tankonyhában pedig pedagógusaink sütötték a palacsintát. A nap végeztével egy 

kellemes beszélgetés közben elfogyasztottuk a közösen elkészített ebédet.  

A 2016/2017. tanévünket szeptember elsején kezdtük meg 207 diákkal, 8 évfolyamon, kilenc 

osztállyal. Pedagógus állományunkban is jelentős változások következtek be, hiszen Fehér Lajosné 

tanító nénink nyugdíjba vonult, Zámbó Attila tanár úr pedig elköltözött, így tantestületünk új 

kollégákkal bővült. Kovács Kinga pályakezdő, gyakornokként kezdte meg nevelő-oktató munkáját, 

Seres Andrea a matematikát és informatikát, Farkasné Kégl Hedvig pedig kémiát tanít iskolánkban. 

Végezetül itt, az újság hasábjain is szeretnénk ismét köszönetet mondani technikai és konyhai 

dolgozóinknak, diákjainknak, szüleiknek kitartó munkájukért, együttműködésükért, társadalmi 
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munkájukért. Kollégáinknak és iskolatitkárunknak a színvonalas szakmai munkájukért, mellyel 

eredményessé tették a 2015/2016-os tanévet! Köszönjük az Önkormányzat és a Képviselő-testület 

támogatását, mely iskolánk külső pozitív megítéléséhez nagyon fontos. A község 

Önkormányzatának folyamatos figyelme és támogatása sikeres működésünk előfeltétele. Partneri 

hozzáállásuk nélkül nehezen tudtuk volna a tanévi feladatainkat sikerrel megvalósítani. 

Bárányné Nagy Katalin  intézményvezető-helyettes 

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI 

E l i n d ul t  a  201 6 / 17 - e s  b a jno ki  l a b da r úgós ze zo n  

A nyári „uborkaszezon” alatt egy lelkes kis csapat kimeszelte a sportöltöző helyiségeit. A Kohl 

József, Rakó Dávid, Szabó Áron és Varga Márk alkotta „festőbrigád” és a Garas Imréné (Kati) 

Szabó Bernadett és Baksa Zoltánné takarító brigád munkájának köszönhetően tiszta helyiségek 

fogadták a csapatokat és szurkolókat a szezon első mérkőzésén. A felújítás anyagköltségét az 

önkormányzat fizette. A nyár folyamán szintén társadalmi munkában tartottuk rendben a pályát, a 

pálya és az öltöző környezetét. A megszokott gárda nem kis munkával végezte folyamatosan a 

fűnyírást, a virágok és a környezet tisztán tartását, öntözését. 

Ezúton mondok köszönetet minden segítőnek és kérem az egyesület minden tagját, hogy a 

társadalmi munkákon aktívan vegyenek részt, hiszen magunknak csináljuk a szép és rendezett 

környezetet. 

Augusztus 3-án a Magyar Kupa megyei selejtezőivel megkezdődött a 2016/17-es labdarúgószezon. 

Az Ászár KSE a Megye II. osztályban indult a felnőtt, az U19 és U16 korosztályos csapataival, 

valamint az U7, U9 és U13 csapatokat nevezte a Bozsik programba. 

A Magyar Kupa megyei selejtezőin az első fordulót Bakonyszombathely, a másodikat Vértessomló 

ellen is megnyerte Ászár. A mérkőzéseken az induló csapatok 90 %-a a megengedett 3 főnél több 

cserét bonyolított le, ezért a fordulókat újra kellett játszani. A második menetben ismét 

Bakonyszombathely volt az ellenfél, amelynek legyőzése után hazai pályán Esztergomot fogadta a 

csapat. A mérkőzést 5:4 arányban Esztergom nyerte, így a Magyar Kupától elköszönt Ászár. 

A Megye II. osztály mérkőzései augusztus 21-én kezdődtek. Jelenleg három fordulón van túl a 

felnőtt és az U19-es csapat. A felnőttek 1 nyert (Bana-Ászár 2:3),  1 döntetlen (Ászár-Felsőgalla 

1:1) és 1 vesztes (Ászár-Koppánymonostor 1:3) eredménnyel szerzett 4 ponttal a 9. helyen, míg az 

U19 két nyert (Bana-Ászár 0:10, Ászár-Felsőgalla 15:0) és egy vesztes (Ászár-Koppánymonostor 

1:2) mérkőzéssel a 4. helyet foglalja el. Az U16 szeptember 3-án Bakonyszombathely csapata ellen 

kezdett, ahol 10:2 arányban győzött, s jelenleg az 1. helyen áll. 

A Bozsik programban résztvevő csapatok később kezdenek a Bozsik tornákon. 

Az őszi folytatás a mellékelt beosztás szerint: 

U19 és felnőtt csapat mérkőzései U16 mérkőzések 

Szeptember 11. 14:00 és 16:00 óra Piliscsév-Ászár Szeptember 10. 11:30 Ászár-Bábolna 

Szeptember 18. 14:00 és 16:00 óra Ászár-Tardos Szeptember 17. 11:30 Ács-Ászár 

Szeptember 25. 14:00 és 16:00 óra Ászár-Dad Szeptember 24. 11:30 Ászár-Kocs 

Október 2. 12:30 és 14:30 óra Ászár-Kocs Október 1. 11:30 Súr-Ászár 

Október 9. 12:30 és 14:30 óra Mocsa-Ászár Október 8. 11:30 Oroszlány-Ászár 

Október 16. 12:30 és 14:30 óra Ászár-Vértes Erőmű Október 22. 11:30 Ászár-Vértessomló 
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Október 22. 12:30 és 14:30 óra Gyermely-Ászár Október 29. 11:30 Mocsa-Ászár 

Október 30. 11:30 és 13:30 óra Ászár-Tát November 5. 11:30 Ászár-Nagyigmánd 

November 6.  11:30 és 13:30 óra Bokod-Ászár November 12. 11:30 Környe-Ászár 

November 13. 11:30 és 13:30 óra Ászár-Süttő November 19. 11:30 Ászár-Kecskéd 

November 20. 11:00 és 13:00 óra Bakonysárkány-Ászár November 26. 11:30 Ete-Ászár 

November 27. 11:00 és 13:00 óra Ászár-Környe  

Minden szurkolót szeretettel várunk a hazai mérkőzésekre, ahol sportszerű szurkolást várunk 

mindenkitől. 

Varga Ferenc SE elnök 

N é gy  n ap ,  n é gy  o rs zá gb a n !  

Tany testvértelepülésről, és a szomszédságában lévő Nemesócsáról, valamint a nyugdíjas 

klubbunkból állt össze az a csoport, akikkel csodálatos és felejthetetlen 4 napos kirándulás részesei 

lehettünk. 

Tanyból (Szlovákián) keresztül érkeztünk először az álomszerű mesekastélyhoz és annak csodaszép 

parkjához, a Csehország keleti részében található Lednice kastélyhoz. 

Majd Prágába érve, az Óváros  legfőbb nevezetességeit – Vencel tér, Karolinum, Lőportorony, 

Óvárosi tér, Orloj, Jozefov-Zsidónegyed, Károly hidat tekintettük meg. Svédasztalos vacsoránkat 

pedig a Moldva folyón 2 órás hajóút során fogyaszthattuk el. 

Másnap reggel Drezdában, a több mint hatvan évvel ezelőtti  légitámadást szenvedett, de mára az 

újból régi fényében ragyogó, tündöklő város és annak műemlékeit (a Brühl teraszt, a 

„Miasszonyunk” katedrálist, a Királyi kastélyt, a harangjátékáról ismert óratornyot, valamint a 

25000 db mozaikszerűen kirakott falfestményt és a Zwingert (Főtér) , az Operaház mellett 

legismertebb építményt) látogattuk meg, ill. halhattunk nagyon sok információt az 

idegenvezetőnktől a város újjáépítésével kapcsolatos munkálatokról, mely 1994-ben kezdődött és 

2005-ben fejeződött be. Nem az egyszerű újjáépítés volt a cél, hanem a restaurálás, amelynél a 

fellelhető régi kövekből mindent az eredeti helyére építettek vissza. Az épületek építése során 

felhasznált anyagok terén, olyan technológiát alkalmaztak, hogy idővel „visszanyerjék” eredeti 

színűket, megkopásukat. 

Drezda ismét úgy néz ki, mint egykor, elpusztítása előtt! Természetesen találkozunk mementókkal, 

melyeknek emlékeztetniük kell a kegyetlen múltra. 

Ismét Prága következett, (ahol a szállásunk is volt), akkor már a Kisoldallal és a Prágai várral 

(Hradzsin) folytattuk az ismerkedést a várossal. Megnéztük az Érseki Palotát, a Szent Vitus 

székesegyházat, a Királyi Palotát és az Arany utcácskát, majd sétát tettünk a Károly hídon is. 

Reggeli utunk során Hluboka vára a Schwarzenbergek kastélya, mesebeli kastéllyal találkozhattunk 

ismét (csak azok vannak). A kastély termeinek díszítése, berendezése csodálatos, így  a pompával 

ötvözve.  Romantikus Tudor-stílusú  várkastélyáról híres, valamint a hatalmas méretű parkjáról.  

Mindenképp említést érdemel, hogy a Kastélyszállóban szálltunk meg, melyet meglepetésnek szánt 

a  kedves Szervezőnk 

Kirándulásunk utolsó állomása Cesky Krumlov volt, mely  valóban megérdemli a „kisékszerdoboz” 

címet! A Moldva dupla kanyarulatában épült, varázslatos hangulatú kisvárossal, melynek középkori 

Ó-városa és sziklára épült vára 1992 óta az UNESCO világörökség részét képezi. 
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Hazafelé, pihenésként lehetőségünk volt a Melki-Apátság-Katedrális körbejárása kívülről. 

Ahogy az elején is jeleztem, fantasztikusan jó, szép, élményekben nagyon gazdag kiránduláson 

vettünk részt.  

Nagyon szépen köszönjük a Csemadok vezetőjének, Icukának (Bankó Ilona), a kirándulás 

szervezőjének, aki nagyon sok kulturális program szervezője, bonyolítója is Tanyban, aki valóban 

szívét és lelkét adta mindehhez, hogy mi, „hazaiak” is felejthetetlen élményekkel térhessünk haza.  

Köszönet jár Seresné Ancinak is, hiszen Ő volt a mi koordinátorunk a szervezésben és az út során 

is. 

Martonné Szekfű Judit 

Fe n n ta r tha tó  é l e tmó d  

Az Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület néhány tagja augusztus második hétvégéjét 

Visnyeszéplakon  töltötte. 

Visnyeszéplak a somogyi - zselici dombok ölelésében található önfenntartó öko falu. Gyönyörű 

vidék számos látnivalóval. 

Útközben alkalmunk volt megállni a Szent László Nemzeti Emlékhelynél Somogyváron. A 

romjaiban is lenyűgöző bencés apátságot Szent László alapította 1091-ben.  

A szennai skanzenben a múlttal való találkozás élményével, és gyógynövények ismerkedésével 

gazdagodtunk.  A skanzen őrzi a Zselicség és Belső-Somogy sokszínű népi kultúráját, tárgyi és 

szellemi örökségét. Itt található Somogy egyik legszebb műemléke az 1785-ben népi barokk 

stílusban épült festett, kazettás mennyezetű református templom.  

A Zselici Csillagpark kilátó tetejéről lélegzetelállító a panoráma.  

Bárdudvarnok település volt polgármestere szőlősgazda. Pincéjében a Kaposszentbenedeki-

szőlőhegyen a zselici dombokon érlelt szőlő nedvét kóstolgathattuk. 

Zsippón a Madár- és élménypark-skanzenben különleges növényekkel és állatokkal 

ismerkedtünk. Péntek László 1,5 hektáros területen egyedülálló madár-és élményparkot hozott létre. 

Megterem itt a baszirka nevű gyógynövény, - képzeletükre bízom, mire van jótékony hatással, (jól 

gondolják) - de itt kapirgál a saját tenyésztésű Zsippó Szépe is. 

Visnyeszéplakon Zsolt barátunk lecsapott egy kecskét, belőle jóféle gulyás kerekedett. 

Eszmecseréltünk a helyiekkel a világ és saját dolgainkról. Nóra sajtjai, túrója felejthetetlen kulináris 

élménnyel gazdagított bennünket.  

Visnyeszéplak az a hely, ahol az iskola épületében házi oltár van: templom és iskola egy helyen, 

nevelés és hit kéz a kézben. Reggel ötkor, délben és este nyolckor harangozó kondítja a harangot a 

haranglábnál. Egy órával később, mint az óra mutatja, mert itt nem foglalkoznak a mesterségesen 

gyártott nyári időszámítással. A szónak hitele, a kézfogásnak ereje, asszonyoknak, embereknek, 

gyermekeknek hite van. 

Manapság, amikor oly sok szó esik arról, - hozzáteszem, mi magunk is érezzük - hogy a mai 

gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok fennmaradásunkat veszélyeztetik, jó látni, hogy 

vannak közösségek, akik visszatérnek e fenntartható és működő életvitelhez. Tyúkot, kecskét, 

disznót, tehenet, méheket tartanak, földet, veteményest művelnek, gyümölcsöst ápolnak, gyógy-és 

fűszernövényeket, gombákat gyűjtenek. Ennél fogva táplálékuk él-elem, és nem élelmi-szer. Az 

asszonyok azt végzik, ami egyébként az asszonyok feladata, (lenne) gyermekeket nevelnek négy, öt, 

hat gyermekes családokban, kenyeret sütnek, befőznek, végzik a mindennapi ház körüli teendőket.  

Ha mi itt Ászáron nem is élünk ökofaluban, de hajlandóak vagyunk kompromisszumokra 

szükségleteink kielégítésekor, már tettünk egy lépést a fenntartható életmód felé. A fenntartható 
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életmód egy olyan életmód, melynek során megkíséreljük csökkenteni a föld természeti 

erőforrásainak használatát mind egyéni, mind társadalmi szintem. Ha szükségleteinkre koncentrálva 

élünk, és nem igényeinket kielégítve habzsolunk és harácsolunk, ha tudatos vásárlókká válunk, ha 

nem szemetelünk és vegyszerezünk, ha piacon vásárolunk és helyit eszünk, élhetőbb életet 

élhetünk. 

A végszó most is a köszöneté: Köszönjük Jámbor Vilmosnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a 

cége kisbuszát, mellyel Isten segedelmével megtettük e szép utat. 

Lejegyezte: Kohlné Ivánkai Katalin 

 

N e m mi n d e n n a p i  v e n d ég e t  v á r  Ás zá r  

 

Az Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület munkatervében a 2016 évet az előadások évének 

hirdette meg. Két tartalmas előadáson már vendégünk volt Fridrich Tibor várkutató, valamint Dr. 

Varga Tibor jogtörténész. 

Most is egy rendkívüli embert várunk. Íme a részletek:  
 

 

Az Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület 

tisztelettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt 

 

Mónus József (Fehér Farkas) 

többszörös világbajnok, hagyományőrző íjász 

filmvetítéssel egybekötött előadására és bemutatójára. 

Időpont: 2016. szeptember 17. (szombat) 15 óra. 

Helyszín: Ászári Közösségi Ház 
Az előadás ingyenes. 


