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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 1 7 .  J Ú L I U S - A U G U S Z T U S  
 

 

Prof. Dr. Orbán Miklós 

Á s z á r  K ö z s é g  D í s z p o l g á r a  

Az alábbi életrajzot Pekár Zsolt Ászár polgármestere és Baksa Zoltánné a Kisbéri Táncsics Mihály 

Gimnázium igazgatója állította össze. A forrás elsősorban Dr. Orbán Miklós Professzor Úr és 

Pekár Zsolt polgármester levelezéséből származik, illetve a 

 http://www.chem.elte.hu/departments/anal/nonlin/orban/orban.html 

 https://hu.wikipedia.org/wiki/Orb%C3%A1n_Mikl%C3%B3s 

weboldalakon található információkból. 

A Dr. Orbán Miklós munkásságát bemutató életrajz 2017. augusztus 20-án ünnepélyes keretek 

között hangzott el az ászári Közösségi Házban. Ezen a napon kapta meg a Professzor Úr az Ászár 

Község Díszpolgára címet. A szöveget Baksa Zoltánné a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium 

igazgatónője és Dr. Lunkné Nyuli Márta az Ászári Jászai Mari Általános igazgatónője olvasta fel. 

Két olyan intézményvezető, akik ma olyan iskolákat igazgatnak, amelyekben a Professzor Úr az első 

lépcsőfokokon kezdett el felkapaszkodni abba a magaslatba, amelybe ezeddig nem sok ászári 

embernek sikerült eljutnia. 

Orbán Miklós 1939. április 29-én született Ászáron. 

Születésétől 1962-ig ászári lakos volt, majd 1962-től 

Budapestre költözött. Ma is a fővárosban lakik. Az elemi 

iskola alsó tagozatát Ászáron, a felső tagozatot pedig 

Kisbéren végezte el.  

Gimnáziumi tanulmányait a Kisbéri Táncsics Mihály 

Gimnáziumban kezdte meg 1953-ban, s itt tett sikeres 

érettségi vizsgát 1957-ben. Egyetemi évei Budapesthez 

kötötték. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem vegyész 

szakára járt, s ez lett az első és egyetlen munkahelye is.  

1962-től az ELTE Természettudományi Karán a Kémia 

Tanszéken tanársegéd, majd 1971-től adjunktus. 1972-től 

docens 1987-től egyetemi tanár. 1992 és 2006 között a 

Kémia Tanszék tanszékvezetője volt, 2009-től pedig 

professzor emeritus címet kapott.  

(A professzor emeritus címet főiskolai vagy egyetemi tanári címmel rendelkezők kaphatnak, akik 

nyugdíjba vonultak. A címet nem automatikusan adják, az adott egyetem szervezetei döntenek róla. 

http://www.chem.elte.hu/departments/anal/nonlin/orban/orban.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orb%C3%A1n_Mikl%C3%B3s
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A professzor emeritus címmel rendelkezők egyetemük teljes jogú tagjai maradnak és taníthatnak 

is.) 

Orbán Miklós professzor úr 1965-től megkezdte a tudományos fokozatok begyűjtését is. 1965-ben 

megszerzi a doktori címet,1972-ben már a kémiai tudományok kandidátusa. 1984-ben kémiai 

tudományok doktorává avatják. 1998-ban beválasztják a Magyar Tudományos Akadémia levelező 

tagjai közé, 2004-től pedig az akadémia rendes tagja. 

A beosztásban és tudományos fokozatokban történő előrehaladás, az elért eredmények magukkal 

hozták a külföldi tanulmányutakat és meghívásokat tudományos előadásokra. 

1968-ban három hónapot töltött Moszkvában, majd az 1969/70-es tanévet Londonban a Chelsie 

College of Science and Technology Egyetemen. 1980 és 2009 között összesen 7 évet töltött 

Bostontól alig 9 mérföldnyire fekvő Waltham-ban, az ország egyik leghíresebb kutató egyetemén, a 

Brandeis Egyetemen  tevékenykedett. 

Orbán Miklós professzor úr 55 éves tudományos, kutató, oktató munkája során számtalan külföldi 

meghívásnak tett eleget. Előadást tartott többek között a németországi Dortmund-ban, az olasz 

Modenában, Mexico-ban Oaxaca-ban, a spanyolországi Santiago de Compostella-ban is. Előadói 

körúton az USA-ban Oregon, Montana államok, Japánban Tsukuba, Tokyo, Nara, Nagoya, Kyoto 

városainak egyetemein tartott előadásokat. 

A külföldi egyetemi előadások mellett konferenciák hosszú sorának volt résztvevője, előadója. Így  

az USA legismertebb konferencia sorozatán Gordon Research Conferences-ben  amelyet részben 

Amerikában, de részben Európában is szervezik. Kétszer volt szekció elnök, 4-szer plenáris előadó, 

6-szor ”rövid” előadó az Amerikai Egyesült Államok Plymouth, Newport, Bristol, Lewinston, 

Waterville, Stowflake városaiban, az olasz Barga-ban, a spanyolországi Girona-ban és az angliai 

Oxford-ban szervezett konferenciákon. 

Bár az eddig felsoroltak is igen tartalmas életutat írnak le, de a sornak még nincs vége. Mindezek 

mellett a tudományos közéleti tevékenységben is aktív szerepet vállalt. 1984 és 2009 között 

National Science Foundation – Magyar Tudományos Akadémia által finanszírozott, „Oszcilláló 

Kémiai Reakciók” című kutatási kooperációs projekt kezdeményezője, magyarországi vezetője volt. 

A projekt keretében 13 magyar kutató sok évet töltött Amerikában. Orbán professzor úr pl. 33-szor 

repülte át az Atlanti Óceánt ennek keretében. Professzor úr zárójelben megjegyezte ennél a 

projektnél, hogy sajnos több kiutazó kollégája disszidált. Ugyanezen projekt keretében 2 amerikai 

professzor sokszor utazott Magyarországra s 3 amerikai doktoráns hosszú időt, kb. egy-egy évet 

töltött Orbán Miklós laboratóriumában.  

6 éven át a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Osztály elnökhelyettese volt.  11 éve – jelenleg 

is – vezeti az ELTE Kémiai Tanszékcsoport „Nemlineáris Kémiai Dinamika Laboratorium” kutató 

csoportját. 

8 évig az MTA Kémiai Osztály Tudományos és Doktori Bizottság elnöke volt. Mindezek mellett a 

Magyar Tudományos Akadémia Publikációs Elnöki Bizottság kémikus tagja, MTA Analitikai 
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Bizottság tagja, MTA Fizikai-Kémiai Bizottság tagja, az Országos Tudományos Kutatási Alap zsüri 

és kollégiumi Habilitációs Bizottság Tagja és folytathatnánk a sort napestig. 

A tudományos kutatókat minősítő, magyar és nemzetközi adatbankok által nyilvántartott adatsorban 

szerepel. A Magyar Tudományos Művek Tára adatai szerint közlemények száma: 130. A cikkeit 

más szerzők 4050-szer említik, mint forrásmunkát. Megjegyzendő, hogy az MTA Doktora 

tudományos cím megszerzéséhez elegendő a kb. 200-as idézettség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Magyar Tudományos Művek Tára által a közelmúltban törölt hatástényező (impact factor), Orbán 

Miklós esetében kb. 400. Az impact factor a folyóirat - amelyben a közlemény megjelent - 

minőségét jelzi.  A kémiában a "legmenőbb"-nek számító folyóiratok a Nature, a Journal of 

American Chemical Society, a Journal of Physical Chemistry és az Account of Chemical Research", 

amelyekben  önállóan vagy társ-szerzőkkel több, mint 50 közleménye jelent meg. 

Az "idézettség"-eket rangsorolják is a "tudománymetriában". Van, ahol csak felsorolják a 

hivatkozott cikket a közlemény végén, ez az általános (a "References" section-ban általában a 

kémiában 10-30 körüli munkára hivatkoznak), jobb esetben a neveket a cikk szövegében, "Results", 

vagy "Discussions" részében is kiírják. A legrangosabb az u.n. "acronym idézet", amikor valamely 

új reakciót, mechanizmust, egyenletet, stb...  valaki nevével azonosítanak Így pl egy adott reakciót 

nem képletekkel jelölnek valamely közleményben,  hanem csak röviden:"X.Y.Z-reakció. Persze 

nem a "felfedező" nevezi el magáról pl. az egyenletét, hanem a szakma így kezdi emlegetni. Igen, 

van ilyen dr. Orbán Miklós professzorral kapcsolatban is, az "Orban oscillator" amelyben egy 

könnyen kezelhető periodikus reakciót irt le. (M. Orban: "Oscillations and Bistability in the Cu-
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catalysed Reaction between H2O2 and KSCN", Megjelent a Journal of the American Chemical 

Society" folyóiratban 1989-ben. Erre kapott idézetek száma eddig bőven több, mint 100.  

Szintén a nevével fémjelzett az „OKN mechanism", ami azt jelenti, hogy Orbán-Körös-Noyes 

javasolt egy mechanizmust egy adott folyamat magyarázatára. Az  "EOE reaction" pedig egy olyan 

reakció, amelyet Edblom-Orban-Epstein rakott össze peridikus jelenségek előállítására. 

A fenteikben felsorolt (és a felsorolás nem teljes!) életút eredményeit számos alkalommal 

kitüntetésekkel ismerték el. Már az egyetemi tanulmányit 1962-ben vörös diplomával végezte. 

Ugyanebben az évben megkapta a Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérmet. 1987-ben az ELTE 

Természettudományi Díját vehette át.  

A kormány 1990-ben munkája elismeréseként Széchenyi Díjat adományozott Orbán Miklósnak.  

2009-ben az egyik legmagasabb állami kitüntetést, a Magyar Köztársasági Érdemrend 

Középkeresztjét kapta meg.  

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Winkler Emlék Éremmel ismerte el munkásságát, s 

2012-ben vette át az 50 éve megszerzett egyetemi diploma Aranydiplomáját az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen. 

Szent-Györgyi Albertet idézve: „A szellemvilágban nincsenek nagy országok és kis országok, ott 

nincsenek országhatárok. Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberi haladáshoz, 

teljesen függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli a helyét a világban.” 

Tisztelt Professzor Úr! Ön ezt teljességgel bizonyította életútja során. Nem voltak országhatárok, 

hiszen a világot bejárta munkásságával. S Ön ezt a kis Magyarországot eredményeivel, az emberi 

haladáshoz való hozzájárulásával óriásivá tette. Hálás szívvel köszöni ezt Önnek szülőfaluja: Ászár. 

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 2017. június 15-i rendes ülésen a Képviselő-testület Zséfár Gyulánénak az ászári általános 

iskola konyhájára vonatkozó bérleti szerződését 2017. december 31-ig meghosszabbította. A 

konyha üzemeltetésére hamarosan pályázatot ír ki az önkormányzat. 

Az ülésen döntött a testület a nyári gyermekétkeztetésről, illetve a katolikus templom előtti járda 

megszélesítéséről. Elfogadta a polgármesternek a közfoglalkoztatással kapcsolatos beszámolóját és 

a Támogatási és Pályázati Döntés-előkészítő és Döntőbizottság tájékoztatóját a civil szervezetek 

támogatásáról.  

A 2017. augusztus 8-i rendkívüli ülésen Pekár Zsolt polgármester hivatalosan is tájékoztatja a 

képviselő-testületet, hogy a település sikeresen vett részt a TOP pályázat körében kiírt az 

önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázaton, amelynek eredményeként 29.370 

ezer forint támogatás fordítható napelemes energiatermelő rendszer kiépítésére négy önkormányzati 

épületen. A beruházás előkészítése folyamatban van. Településképet meghatározó épületek külső 

rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 
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elnevezésű pályázaton a Polgármesteri Hivatal felújítására 31.947 ezer forintot nyert az 

önkormányzat, azonban ez a támogatási összeg csak valamivel több, mint a felét fedezi a felújítás, 

átalakítás költségeinek. Továbbá az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozásra benyújtott 

pályázaton 6.000 ezer forintból építhetjük ki a Hivatal új informatikai rendszerét. 

Szintén ezen az ülésen a testület döntött arról, hogy részt vesz a szociális tűzifa pályázaton, illetve, 

hogy az engedélyeztetés előtt álló katolikus temető előtti parkoló tervei mellé megrendeli a 

református temető előtti parkolási lehetőség megtervezését is. Továbbá a testület jóváhagyta a 

polgármesternek - a 2017. évi költségvetésben elfogadott - Közösségi Ház klíma rendszerének 

kiépítésére tett intézkedéseit.  

A 2017. augusztus 29-i rendkívüli ülésen a Képviselő-testület –elsősorban – az aljegyzői álláshely 

létrehozása érdekében módosította a Szervezeti Működési Szabályzatát. 

A beérkező öt pályázatból a testület kiválasztotta a Hivatal épületének felújításával kapcsolatos 

közbeszerzési eljárását lefolytató közbeszerzési szakértőt. 

Pekár Zsolt polgármester 

A n ya kö n yv i  h í r e k  

Sok szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóját: 

Horváth Attila és Szabó Nikoletta kisfia: Botond Attila 

Házasságot kötöttek Ászáron: 

Pásztor Erzsébet Ibolya és Janó Péter 

Lakatos Anita és Balogh Máté 

Szívből gratulálunk a házaspároknak! 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 

Galambos Ferencné sz.: Farkas Rozália (83) 

Biliczky János (70) 

Pekár Zsolt polgármester 

LUTHER NYOMÁBAN NÉMETORSZÁGBAN 2017. AUGUSZTUS 22-27  

A reformáció 500. évfordulója alkalmából hat ászári hölgy (öt evangélikus és egy református) részt 

vett a LUTHER NYOMÁBAN NÉMETORSZÁGBAN elnevezésű hat napos 

kiránduláson. Erről az élményekben, lelki épülésben gazdag 

kirándulásról készült fotókat a következő helyen találhatják az 

érdeklődők: http://mosonmagyarovar.lutheran.hu/galeria. Szintén 

ezen az oldalon olvashatóak az alábbi összefoglaló gondolatok. 

„A mosonmagyaróvári, ászári, szentendrei gyülekezetek tagjaiból 

összeállt csoport közös kiránduláson vett részt augusztus 22 és 27 

között Németországban, a reformációi emlékévhez kapcsolódóan. Sándor 

Frigyes miskolci lelkész vezetésével jártuk be Luther Márton életének 

állomásait, főbb események helyszíneit. Az utazás során részletes ismereteket szereztünk – Sándor 

http://mosonmagyarovar.lutheran.hu/galeria
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Frigyes felkészültségének köszönhetően – Luther Márton életéről, tanulmányairól, szerzetessé 

válásáról, római útjának következményeiről, Wittenbergbe küldéséről, a 95 tételről, a pápai és 

birodalmi kiátkozásról, bibliafordításokról, a reformáció megállíthatatlan terjedéséről, 

házasságáról. Részesei voltunk Wittenbergben, a Magyar napok eseményeihez kapcsolódó, hajdani 

egyetem épületének falán elhelyezett Dévai Bíró Mátyás és Leonard Stöckl emléktábláinak avatásán 

is. Utaskísérőnk egyben lelki vezetőnk is volt. A teljes út felért egy csendes heti evangelizációs 

sorozattal. Köszönet érte.” 

Pekár Zsolt polgármester 

HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

                                       Jégbe zárt Cirkuszvilág 

 

A Fővárosi Nagycirkusz az elmúlt évhez hasonlóan idén is valamennyi általános 

iskola kitűnő tanulóit egy cirkuszi belépő kuponnal jutalmazta. Ennek a 

felhasználása azonban előzetes regisztrációhoz kötött, és a szabad férőhelyek 

függvénye. Így Intézményünk, az Ászári Jászai Mari Általános Iskola, hogy a 

szülők terheit csökkentsék, és a diákok ténylegesen tudjanak élni ezzel a 

lehetőséggel, ismét megszervezte a kirándulást. Bátran mondhatjuk, hogy térségünkben talán 

egyetlen iskolaként sikerült csoportosan ellátogatnunk augusztus 23-án közel 50 fővel a cirkuszba. 

Több szülő és kisebb-nagyobb testvér is velünk tartott, kihasználva a busz szabad férőhelyeinek 

számát. Előző évben az Antarktisz gyermekei c. előadást néztük meg, idei évben pedig a Jégbe zárt 

Cirkuszvilágot. Bohócok, akrobaták, artisták, zsonglőrök, bűvészek szórakoztattak bennünket 2 

órán át. Öröm volt látni a sok-sok mosolygó, nevető arcot. Reméljük, a következő évben is 

részesülünk ilyen jutalomban. 

C s a l á d i  N a p  

Augusztus 24-én iskolánk csendjét hangos gyermekzsivaj törte meg. Hogy miért? A választ a 

következő sorokból megtudhatják. Napjainkban egyre többet foglalkozunk az iskolakezdéssel és az 

iskolaérettséggel. A szülők egy csoportja alig van túl az iskolakezdésen, másik csoportja már azon 

gondolkodik, hogy gyermeke, aki év közben tölti be 6. életévét, jövőre menjen, vagy ne menjen 

iskolába? Nehéz a döntés, sok a kérdés, és még több a különböző szemléletű válasz. Sokan azt 

gondolják, az iskolaérettség egyenlő az okossággal és ügyességgel. Ez azonban így nem igaz! Mint 

ahogyan az sem, hogy 6 éves kor után automatikusan iskolaéretté válik a gyermek. Az 

iskolaérettség fizikai és pszichés alkalmasságot jelent az iskolai elvárásoknak való megfeleléshez. 
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Ezt a döntést szeretnénk megkönnyíteni, és segíteni az óvodába tett kora tavaszi látogatásunkkal és 

tájékoztatásunkkal. Másrészt a nyár utolsó hónapjában az elmúlt tanévhez hasonlóan idén is 

megszerveztük az elsős kisdiákjaink és szüleik számára a Családi Napot. Így 

alkalmuk nyílt megismerni pedagógusainkat, bejárhatták a 

tantermeket, ahol együtt énekeltek, rajzoltak, 

ceruzatartót készítettek, kipróbálhatták az 

interaktív táblát, majd a tornateremben 

ügyességi és labdajátékokra került sor. Ez 

idő alatt a szülők is ismerkedtek iskolánkkal, 

pedagógusainkkal, egy közös beszélgetés 

közben sikerült eloszlatni az iskolakezdéssel 

kapcsolatos félelmüket, fenntartásaikat. Napunkat egy finom ebéddel zártuk.. Reméljük, hogy ez a 

közösen eltöltött nap nem csak kellemes, de hasznos is volt mindannyiunk számára, és 

megkönnyítettük az iskolakezdést. 

Bárányné Nagy Katalin igazgatóhelyettes 

AZ ELMÚLT IDŐSZAK RENDEZVÉNYEI, ESEMÉNYEI 

Szent Jakab zarándokok Ászáron 

Július 21-én és 22-én összesen közel 130 zarándok érkezett Ászárra a Szent Jakab zarándoklat 

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

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

búcsúztatjuk őket szeretettel.  

A Nagyigmánd irányából érkező zarándokokat az ászáriak egy lelkes csapata Kohlné Ivánkai 

Katalin vezetésével fogadta Ászár határában, az úgynevezett (ezen a 2 napon a zarándokok körében 

így elhíresült) „Hosszúlépés forrásnál”.  

A zarándokok vendéglátói az ászári katolikusok, akik erre az alkalomra sok-sok finom süteménnyel 

készültek. Ezen kívül örömteli ölelésre tárt karokkal és elcsendesedésre, megbékélésre kinyitott 

templommal várták a megfáradt vándorokat.  

Már második éve, a zarándoklati napok hajnalán finom lángos illat lengi be a „Sárga Ház” környéki 

szőlőket. Mazalin Zsuzsanna és csapata reggel 4-5 óra tájékán már sütötte –no nem a hamuba sült 

pogácsát, hanem- a kefires, olykor joghurtos lángost. Így a településünket Kerékteleki, Bársonyos 

irányában elhagyó vándorok nem csak szép élményekkel, hanem megtöltött gyomorral folytathatták 

útjukat. 

Fontos megjegyezni, hogy a zarándokok ellátása, fogadása, búcsúztatása teljes mértékben önkéntes 

adakozásból valósul meg. Az önkormányzatunk csak a zarándoklat szervezésében, némi 

koordinálásában ad segítséget. A településünk nevében így kiemelt köszönet illeti azon ászáriak 
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önfeláldozó munkáját, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy ezen a két napon „jól érezzék” magukat 

nálunk a Szent Jakabosok, és így „jó hírét” vigyék településünknek és az itt élőknek. 

Pekár Zsolt polgármester 

15. Bakonyalja Futóverseny 

A Sprint Futóklub, az ászári és a tárkányi önkormányzatok közös rendezésében 2017. szeptember 3-

én – kissé szeles, kissé esős időben, de „futáshoz ideális időjárási viszonyok” között- tartottuk meg 

a 15. Bakonyalja Futóversenyt.  

A 21 km-es távon 56 fő (12 nő, 44 férfi), míg az 5 km-es távon 92 fő (41 nő, 51 férfi) indult el és ért 

célba. Ezen kívül a legkisebbek 200 méteren mérhették össze futóteljesítményüket. Az évfordulós 

futóverseny alkalmához illő, rendkívül impozáns kivitelezésű befutóérmeket kaptak versenyzők a 

sok-sok kupa, érem és egyéb díj mellé. A legjobban teljesítők, illetve az ászári indulók eredményeit 

az alábbi táblázatokban láthatják: 

5 km-es táv: 

1. Fülöp István legjobb férfi idő (18:47) Bősi Futóklub 

8. Sörégi Ágnes legjobb női idő (22:26) Győr 

    
15. Bata Barnabás korosztályában 1. helyezés Ászár (23:43 a legjobb ászári) 

18. Bujdosó Martin korosztályában 2. helyezés Ászár 

21. Rumi József korosztályában 3. helyezés Ászár 

34. Ősz Szabina korosztályában 2. helyezés Ászár 

52. Polgár Patrik korosztályában 5. helyezés Ászár 

53. Horváth Csaba László korosztályában 3. helyezés Ászár 

56. Wolf Gábor korosztályában 6. helyezés Ászár 

57. Bata Bálint korosztályában 6. helyezés Ászár 

58. Nyári Márk korosztályában 7. helyezés Ászár 

68. Nyári Liza korosztályában 2. helyezés Ászár 

74. Végh Miklós korosztályában 6. helyezés Ászár 

76. Ádám Ramóna korosztályában 3. helyezés Ászár 

77. Tóth Réka korosztályában 4. helyezés Ászár 

80. Kovács Erik korosztályában 7. helyezés Ászár 

81. Ősz Péter korosztályában 8. helyezés Ászár 

88. Bata Mária korosztályában 9. helyezés Ászár 

21 km-es táv: 

1. Képesi Attila legjobb férfi idő (1:22:52) Bősi Futóklub 

12. Pidl Renáta legjobb női idő (1:36:52) Nagybajcs 

    
8. Németh Ferenc korosztályában 3. helyezés „Ászár” 

26. Kálmán István korosztályában 4. helyezés „Ászár” 

30. Pekó Mihály korosztályában 2. helyezés Ászár 

31. Gábor Balázs korosztályában 1. helyezés Ászár 

55. Lengyel László 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. Külön köszönet illeti Szabó Gábort a 21 km-t futók számára felajánlott 

egy-egy palack borért A futókat jövőre visszavárjuk és újabb ászáriak csatlakozását is szívesen 

vesszük.  

Pekár Zsolt polgármester 
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HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET HÍREI 

Ígéret havának negyedik napján a Zselicben jártunk, Kaposmérőn, a „Kassai-völgyben”, Kassai 

Lajosnál a modernkori lovas íjászat megteremtőjénél. 

A völgy maga a csoda, ahol természetes közegükben élnek a lovak, szürkemarhák, bölények, és 

több őshonos magyar állat, kutyák, nyulak, baromfiak. 

A minden hónap első szombatján tartandó nyílt nap eseményeit néztük meg a több száz 

érdeklődővel együtt! Ez nem egy bemutató volt, hanem munka és edzés, melynek célja,hogy az 

érdeklődők a legteljesebb keresztmetszetet láthassák a Kassai iskola képzési rendszeréből. Ezek 

után lehetőség volt étkezni. A Kassai-gulyás és a birkapörkölt között nehéz volt választani, de 

mindenkinek sikerült, így egy gasztronómiai élménnyel is gazdagodtunk. 

Majd jött a 14 óra, amikor a fedeles lovardában személyesen Kassai Lajossal nyílt lehetőség 

beszélni. Záporoztak felé a kérdések. Elmondta,hogy miért kezdett bele a lovasíjászkodásba, ami 

mára az élete, és nem tudna nélküle létezni. Kiemelte a Kárpát-medence fontosságát a 

mezőgazdaságban. Itt ahol „kövér” a fű, adott a mangalica, a szürkemarha, a racka, amelyek  a 

legtisztább, legmagasabb minőségű húsételek alapjai lehetnek. 

Elmondtuk, hogy kik vagyunk, honnét jöttünk, hogy a Lovasíjász című film szakértője, Dr. 

Obrusánszky Borbála, a vendégünk volt egy előadáson. 2016 őszén pedig barátja, Mónus József is 

járt Ászáron. Ezen események zárása volt látogatásunk a Völgyben. Így egy egész történetet 

kaptunk őseinkről, az íjászatról, és magyarságtudatból! 

Kassai Lajos szavait pedig fogadjuk meg: 

„ NEM AZ ŐSÖKET KELL KÖVETNI, HANEM AZT, AMIT AZ ŐSÖK KÖVETTEK!” 

 
Igaz nyári szünetet tartunk mi is, de a munka nem állt meg. Elkészültünk a Református temető régi 

kerekes kútjának felújításával. Sok dolog hátráltatott bennünket a munka alatt ( eltörött kútgyűrű, 

nem volt darusautó, munkahelyi elfoglaltság, stb. …) De sikerült ismét gazdagítanunk falunkat! 

Megint fontosnak tartom kiemelni az összefogást, ami a hozzávalók felajánlását illeti!  

Köszönet érte: Bácsi Attilának, Kohl Józsefnek, Németh Norbertnek, Kálmán Jánosnak. De illik 

megemlíteni, Az Önkormányzat, a Balom Bt, Bádog Center, Baumarkt Kft, és a kisbéri Gazdabolt 

segítségét. 

Kálmán János egyesületi elnöke 
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ÚJ BAJNOKI ÉVAD A RÉGI (ÚJ) KERETTEL 

 

A 2017/18-as bajnoki évad zömében régi kerettel indult. Eligazoltak a felnőttektől és az U19-től is. 

Összesen 10-en igazoltak el Ászárról, közülük több olyan átigazolt is volt, akik már az előző évben 

(években) nem is voltak aktív játékosok Ászáron.  Az előző évadban a 

bajnokságot megnyerő U19-ből felkerültek játékosok a felnőtt 

csapatba, s az U19 és U14 csapatokhoz néhány új igazolás történt.  

 4 új játékos került ide Etéről illetve Kisbérről. 

A 2017/18-as labdarúgó szezon augusztus 6-án a Magyar Kupa 1. 

fordulójával kezdődött el. Az Ászár KSE labdarúgói hazai pályán 

fogadták a már Megye I. osztályban játszó Koppánymonostor csapatát, akik 

ellen 5:0 –ás győzelemmel kezdtek a fiúk. A Kupa 2. fordulóján szintén hazai pályán játszottak az 

ászáriak. Augusztus 9-én az OBSK Oroszlány volt az ellenfél, akik jobbnak bizonyultak és 8:0-ra 

legyőzték az Ászár KSE csapatát. Így mi a  Magyar Kupa második fordulójában búcsúztunk. 

A kupa második fordulója után megkezdődtek a Megye II-ben is a mérkőzések. Augusztus 13-án a 

Megye I. osztályból az előző évadban kieső Ete SE felnőtt csapata érkezett Ászárra, akik – sajnos –  

fölényes győzelmet arattak  Ászáron. Mintegy lemásolva az Oroszlány elleni mérkőzést, 8 gólt 

varrtak a hazai csapatnak. Fájó volt minden hazai (játékos , edző és szurkoló) számára ez a vereség. 

A csapatnak mielőbb sikerélményre volt szüksége, de ez még két hétig váratott magára. Augusztus 

19-én a Vértesi Erőmű SE pályáján ugyan minden esély és lehetőség megvolt a gyógyírt jelentő 

győzelem megszerzésére, de sajnos a helyzetkihasználásunk nem volt a legjobb. Így – bár nem 

voltunk alárendelt szerepben, 2:1 arányban a hazaiak nyertek, s az Ászár KSE továbbra is nulla 

ponttal állt a tabella utolsó helyén. 

Augusztus 27-én hazai pályán fogadtuk Gyermelyt, akik ellen a felnőttek nagyon jó játékkal 5:2 

arányban győzelmet arattak, s a 11. helyre léptek előre. Nagy volt az öröm, megtört a jég és nagyon 

bízunk a sikeres és eredményes folytatásban. 

A felnőttekkel egy időben kezdte meg szereplését az U19 (ifi) korosztály is. Az U19 korosztályos 

beosztás kicsit eltér ez előző évitől, ugyanis a Megye II. osztályban nemcsak Megye II-es csapatok 

vannak. Néhány csapat, így pl. Ete is az U19-es korosztályú csapatát a Megye I. osztályban 

indította, ugyanakkor a Megye III-as csapatok között van olyan, aki viszont a Megye II-ben 

indította az ifit. Így néhány mérkőzésen az U19 és a felnőtt csapat mérkőzéseinek helyszíne és az 

ellenfél egyesülete eltér egymástól. Ez volt az első fordulóban is, augusztus 13-án ugyanis az ifi 

Bakonysárkányon játszott, és 1:1 –es döntetlent ért el. A második fordulóban Vértesi Erőműtől 9-et 

kaptak, így a Gyermely elleni itthoni mérkőzés iránt nagy várakozással voltunk az ifistáknál is. A 

fiúk 14:1-re nyertek hazai pályán, így feltornászták magukat a 8. helyre.  
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A 2017/18-as labdarúgó idényben még U14, U11, U9 és U7 korosztályos csapatokat neveztünk.  Az 

U14-es korosztály a Nyugati csoportba került, ahol 8 csapat van és 3 kört fognak játszani. Az első 

mérkőzést idegenben, Szákszenden 2017. 09.09-én 10.00 órakor játsszák. 

A Bozsik programba tartozó U11, U9 és U7 továbbra is torna jelleggel mérkőzik meg a hasonló 

korosztályos csapatok ellen. A beosztás még nem ismert, de az egyeztetés a héten megtörténik. 

Bízva a sikeres folytatásokban, a jó mérkőzésekben, várunk minden szurkolót a hazai 

mérkőzésekre! Hajrá Ászár! 

Varga Ferenc SE elnök 

 

É R T E S Í T É S  

Értesítem a lakosságot, hogy az ebek kötelező veszettség elleni védőoltása Ászáron 

az alábbi időpontokban és helyen lesz: 

2017. szeptember 9-én ( szombaton )  Polgármesteri Hivatal 7
00

- 8
00

 óra között 

2017. szeptember 13-án ( szerdán )  Polgármesteri Hivatal 16
00

-16
30

 óra között 

Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy 2013. január 1-jétől a veszettség elleni 

védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet 4. § (7) 

bekezdése szerint: 

„Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható.” 

továbbá 

Az eb tulajdonos (eb tartó) köteles minden 3 hónaposnál idősebb ebét beoltatni! 

Az eb oltás díja 3500 Ft kutyánként, amely tartalmazza a kötelező féreghajtó 

kezelés, a tabletták árát is, melyet az oltással egy időben kell a helyszínen megfizetni. 

 

Háznál történő oltást kérjük előre bejelenteni a Polgármesteri Hivatalban 

(telefon: 353-938, vagy Dr Lunk János 06/30/556-3595). 

 

 A háznál történő oltás esetén 4500 Ft kutyánként. 

 A háznál történő mikrochip behelyezése 4500 Ft. 

 Kérem, mindenki hozza magával kutyájának oltási igazolványát.  

 Új oltási könyv díja 500 Ft kutyánként. 

 Harapós kutyákat (dobermann, rotveiler, stb) szájkosárral kell felvezetni.  

 Az eboltás elmulasztása szabálysértési eljárást vonhat maga után. 

Dr. Lunk János állatorvos sk.                  Dr. Istvándi Csilla jegyző sk. 
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A Közösségi Ház parkolójában 

2017. szeptember 23-án 
 

II. Ászári Szüreti Vigadalom 
 

15:00  Szivárvány Tánccsoport 

16:00  Tihanyi Tóth Csaba: Borban az igazság című 

műsora 

17:00  Kis Langallik tánccsoport előadása 

18:00  Szüreti felvonulás (Jászai térJózsef Attila utcaSörház 

utcaJászai Mari utcaSzéchenyi utcaGyőri utcaKözösségi Ház 

udvara) 

19:00  Zenés Borkóstolás ( Takács Zoltán Dj ) 

21:00  CSOCSESZ, a mulattatás nagymestere 

24 óráig  Utcabál 

A vigadalmon amatőr és profi szakácsok összemérhetik főzőtudásukat a 

lecsófőző versenyen. (Előzetes jelentkezés: 06/30-2618900-as telefonszámon) 

A rendezvényen ászári borászok borait kóstolhatják, vásárolhatják. 
 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 

 


