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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 1 9 . S Z E P T E M B E R - O K T Ó B E R  
 

 

TÁJÉKOZTATÁS A 2019. 10. 13-ÁN ÁSZÁR KÖZSÉGBEN, A HELYI 

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSÁRÓL 

Farkasné Kégl Hedvig a Helyi Választási Bizottság elnökének az alakuló ülésen elhangzott 

beszéde: 

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR, TISZTELT MEGJELENT KÉPVISELŐK, MEGHÍVOTT VENDÉGEK ÉS 

ÉRDEKLŐDŐ LAKOSOK!  

A Helyi Választási Bizottság elnökeként ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a 2019. 10.13-án Ászár 

községben, a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választása rendben lezajlott. 

Ászár község választási névjegyzékébe vett 1402 választópolgár közül 527 fő járult az urnákhoz, ez 

37,59%-os részvételt jelent.  

Az önkormányzati testületbe megválasztható 6 képviselői helyre 14 jelölt pályázott. A leadott 

érvényes szavazatok száma 519, érvénytelen szavazatok száma 8.   

A megválasztott képviselők: Dr. Lunkné Nyuli Márta 276 szavazatot, Vargáné Zalka Andrea 258 

szavazatot, Ligeti Gábor 235 szavazatot, Rakó László 235 szavazatot, Novák Viola 227 szavazatot, 

Kálmán János Zoltán 218 szavazatot kapott.  

A polgármesteri posztra egy jelölt indult, Pekár Zsolt személyében. A polgármester jelöltre a 2 db 

szavazóköri jegyzőkönyv eredményeit összesítve 509 szavazatot adtak rá a választópolgárok. 

A választást rendkívüli esemény nem zavarta meg. Az önkormányzati képviselők választásának, 

illetve a polgármester választás eredményével kapcsolatban jogorvoslati kérelemmel senki nem 

fordult a Helyi Választási Bizottsághoz. 

Tisztelt Képviselők és Polgármester Úr! 

A hivatalos tájékoztatást követően szeretnék Önökhöz személyesen is pár szót szólni.  

Dr. Lunkné Nyuli Márta, Vargáné Zalka Andrea, Ligeti Gábor és Rakó László képviselő jelöltként 

már tudta milyen nemes feladat és egyben nagy munka Ászár minden lakosának megfelelni, mikor 

döntéseket kell hozniuk településünk jövőjét érintő kérdésekben. Remélem új képviselőtársaik 

Novák Viola és Kálmán János Zoltán is könnyen beilleszkedik ebbe a kis csapatba, segítve újból 

megválasztott polgármesterünket, Pekár Zsoltot. 

Mikor valaki képviselő jelöltként indul a választáson, biztosan rengeteg ötletet gyűjtött az évek 

alatt, amivel faluját még tovább tudja lendíteni a fejlődésben. Biztosan erős motivációt érez, hogy 

tegyen valamit, ami jobbá, szebbé, kellemesebbé és még élhetőbbé teszi Ászárt.  

Ászár szép fekvésű, dinamikusan fejlődő település. Az előző években már rengeteg minden 

megvalósult, egyre szebb, élhetőbb, ami reméljük sok fiatalt itt tart majd, vagy idecsábít. 

Még nem voltam képviselő, de iskolát már vezettem 9 évig. Tudom, milyen nehéz mindenki 

elvárásának megfelelni, úgy dönteni, hogy az jogilag helyes legyen, de előnyös és jó legyen picinek, 

kicsinek, fiatalnak, felnőttnek, idősnek, gazdagnak és szegénynek, egészségesnek és betegnek 

egyaránt. 
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A képviselő, a polgármester, ahogy az iskola vezetője is, egy közösséget szolgál. A legjobb 

tudásával, őszintén, becsületesen, önzetlenül, önös érdekeit háttérbe helyezve. Kérem Önöket, hogy 

így tegyenek! Nagyon fontosnak tartom a vélemények ütköztetését, hiszen nincs egy igazság. Minél 

több javaslat hangzik el, és azt kulturáltan, érvekkel alátámasztva meg tudják vitatni, annál jobb 

lesz a végeredmény! Biológusként is ezt tudom mondani Önöknek, hiszen a végtelen változatosság 

biztosítja a megváltozott környezethez való alkalmazkodást, az evolúciót, vagyis a fejlődést. A 

sokszínűséget pedig Ászár lakossága adja, így ragadjanak meg minden alkalmat, hogy igényeiket, 

de elsősorban ötleteiket meghallgassák, majd saját javaslataikkal kiegészítve a lehető legjobb 

megoldás, fejlesztés mellett tudjanak dönteni. 

Szepes Máriától olvastam egy idézetet, amiben sok igazságot érzek. Így szólt: 

” El kell fogadni azt, hogy a másik ember más, mint én. Nem formálhatjuk át a világot a magunk 

képére. Mindenkinek joga van a saját világához. Tökéletes ember nincs – mert akkor nem a Földön 

lennénk. 

Mindenkit arra tanítok, hogy legyen önmaga, és betöltse, amire született. Szépen, jól, amennyire 

telik tőle. A szabály örök: aki kapni akar, annak előbb adni kell. Adni nem könnyű. Tied csak a mű, 

nem pedig a gyümölcse." 

Az Önök munkája lesz a mű, aminek gyümölcsét a lakosság kapja. 

Kívánom Önöknek, hogy a mű alkotása közben sok pozitív visszajelzést, bíztatást és segítséget 

kapjanak Ászár lakosaitól és egymástól egyaránt!  

Mindannyiuknak kívánok jó egészséget, kitartást, türelmet és sok sikert képviselői, valamint 

Zsoltnak polgármesteri munkája során! 

KÉPVISELŐJELÖLTENKÉNTI VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK  

Jelölt neve Érvényes szavazatok 

Dr. Lunkné Nyuli Márta  276 (53.18%)  

Vargáné Zalka Andrea  258 (49.71%)  

Ligeti Gábor  235 (45.28%)  

Rakó László  235 (45.28%)  

Novák Viola  227 (43.74%)  

Kálmán János Zoltán  218 (42.0%)  

Ligeti Dániel  197 (37.96%)  

Dr. Árvai Lajos  184 (35.45%)  

Willisits Attila  158 (30.44%)  

Jámbor Lajos  150 (28.9%)  

Sulyokné Polgár Ivett  144 (27.75%)  

Szabó Áron  131 (25.24%)  

Faddi Tibor  115 (22.16%)  

Horváth Levente László  80 (15.41%)  
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TISZTELT ÁSZÁRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! 

A képviselő-testületbe beválasztott és be nem választott képviselőjelöltek közül többen megkértek 

arra, hogy itt, az Ászári Hírek hasábjain is köszönjük meg az ászári választópolgároknak az 

önkormányzati választáson való megjelenést és a támogató szavazatokat. Ezt én is így gondolom, 

ezért köszönöm, köszönjük mindazoknak, akik éltek szavazati jogukkal és leadták voksukat a 14 

jelölt valamelyikére a 2019. október 13-i helyi önkormányzati választásokon.  

Egy képviselő, Kálmán János írásban is eljuttatta hozzám köszönetének szavait, ezt lentebb 

olvashatják. 

Pekár Zsolt polgármester 

Tisztelt Ászári Lakosok! 

Ez a pár sor, pár gondolat, a köszönetről szól. Köszönet azért, hogy éltek alkotmányos jogukkal, és 

elmentek szavazni az október 13-i önkormányzati választáson. Köszönet azért, hogy szavazatukkal 

támogattak és bizalmat szavaztak nekem. Köszönet azért, hogy részt vehetek Ászár további 

sorsának alakításában. Gyermekeink, unokáink, javára.  

Wass Albert idézettel zárnám soraim „ A múlt (….) szerves és elválaszthatatlan része a jelennek, 

mint ahogy a jelen sem egyéb, mint a jövő kezdete.” 

Isten áldását kívánom Ászárnak. Köszönettel: Kálmán János  

HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁBÓL 

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 Képviselő-testület a 2019. szeptember 19-i rendes ülésen a következő napirendeket tárgyalta: 

1) Beszámoló a 2018/19-es nevelési év óvodai munkájáról 

A képviselő-testület az óvodavezető beszámolóját, köszönetének kifejezése mellett, elfogadta. 

Novák Viola óvodavezető hozzászólásában köszönetét fejezte ki az intézmény működését, 

fejlesztését támogató, segítő önkormányzati döntésekért. 

2) Beszámoló a védőnői munkáról 

A védőnő 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elismerésének és köszönetének kifejezése 

mellett elfogadta a Testület.  

A Képviselők örvendetesnek látták a beszámoló alapján a született gyermekek számát: 2019-

ben 7 fő és még 4 várható, 2018-ban 22 fő, 2017-ben 15 fő, 2016-ban 9 fő, 2015-ben 12 fő, 

2014-ben 19 fő, 2013-ban 10 fő, 2012-ben 12 fő, 2011-ben 13 fő, 2010-ben 14 fő. 

3) A 2019. évi költségvetés 1. módosítása 

A 2019. évi költségvetési rendelet módosítását a Testület egyhangú szavazással elfogadta. 

4) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. 

Döntöttünk arról, hogy jövőre is csatlakozunk a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 

hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához. 

5) Magyar Falu program orvosi eszköz beszerzés árajánlatainak elbírálása 

A Magyar Falu programban az eszközfejlesztésre kiírt pályázaton sikerült a teljes 

támogatottságot elnyerni. A pályázat a megvalósítás fázisába lépett, a beérkezett árajánlatok 

közül a Rextra Kft. árajánlatát ( a legolcsóbb) fogadtuk el. 

6) A Kuckó Óvoda tetőfelújításának pótmunkái 

Döntöttünk az óvoda tető felújítása közben felmerült pótmunkák elvégzéséről. 
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7) Kisbér és Ászár településhatár rendezése 

Ászár és Kisbér belterületi határa több helyen nem a mai közigazgatási viszonyoknak 

megfelelően lett kialakítva, nem követ telekhatárokat pl.: a CBA előtti parkoló nagyobbik 

része Ászárhoz, míg egy része Kisbérhez tartozik. A probléma orvoslására két területcserés 

ajánlatot (Ászár területe nem csökkenne, pontosan akkora terület kerülne Kisbérhez, mint 

amennyit Ászár is kapna.) dolgoztak ki településrendezéssel foglalkozó szakemberek. A 

Képviselő-testület egyik elképzelést sem tudta támogatni. További tárgyalások folytatására 

hatalmazta fel a polgármestert. 17 éve így „él” egymás mellett a két település, ezért nem 

gondolnánk, hogy elkapkodott döntést kellene hozni ebben az ügyben, de szerencsés lenne a 

jelenlegitől egy jobb nyomvonalon húzódó határ kialakítása. 

8) Mobil garázs vásárlására javaslat 

Döntöttünk egy mobilgarázs vásárlásáról és felállításáról a Kossuth utca 41. alatti 

ingatlanunkon. 

9) Választási bizottságok póttagjainak megválasztása 

A szeptember 9-én lezárult képviselő és polgármester jelöltek állítását követően kiderült, 

hogy a Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság több tagjával szemben is - 

rokoni érintettség miatt - összeférhetetlenség ténye állt elő, ezért új tagokat választott a 

Testület. 

10) Egyebek: a) Szeptemberi, októberi rendezvények  

A rendezvények ( Póni Fogathajtó Világbajnokság, Szüreti Vigadalom, Október 6., Ifi és 

Serdülő Súlyemelő Országos Bajnokság, Vívógála, Bakonyalja Félmaraton Futóverseny, 

Október 23-i Nemzeti Ünnep, Szépkorúak Napja, Magyar Sakkvilág Kupa, …) az újság 

megjelenésének pillanatában már lezajlottak, ezért a Tisztelt Lakosoknak remélhetőleg 

személyes élményük van róluk. 

A 2019. október 1-i rendes ülésen a polgármester összegezte a választási ciklus főbb eseményeit 

és ünnepélyes keretek között megköszönte a KÉPVISELŐK 5 éves munkáját. Kohlné Ivánkai 

Katalin alpolgármester személyes ajándékkal köszönte meg a képviselőtársaknak a segítő 

munkájukat, pozitív élményeket adó hozzáállásukat. 

 

Az utolsó testületi ülésen készül fotó 
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A 2019. OKTÓBER 22-I ALAKULÓ ÜLÉS RÖVIDEN 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülését 2019. október 22-én, 16 órakor 

tartottuk ünnepélyes keretek között a Közösségi Ház Dísztermében. A Himnusz együttes 

eléneklését követően Farkasné Kégl Hedvig, a Helyi Választási Bizottság elnöke beszámolt a 2019. 

október 13. napján községünkben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásának eredményeiről, lezajlásának zökkenőmentességéről, majd személyes hangvételű 

gondolatokkal köszöntötte az új testületet.(megtalálható az újság elején) Ezt követően levezette a 

képviselők és a polgármester eskütételét. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény lélekszám 

függvényében, egyértelműen rendelkezik a települések polgármestereinek illetményéről, a 

képviselő-testületeknek nincs mérlegelési jogköre, de mint munkáltatónak határozatban rögzíteni 

kell a polgármester illetményét. Ennek megfelelően 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 

határozatot fogadta el a testület: „Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, 

hogy Pekár Zsolt főállású polgármester megválasztása napjától, vagyis 2019. október 13-tól a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)  71. § (4) 

bekezdésének c) pontja értelmében havonta 498.600.- Ft illetményre, valamint a Mötv 71 § (6) 

bekezdése alapján havonta 74.790.- Ft költségtérítésre jogosult.”(Megj.: a polgármesteri fizetés 

Ászáron nem emelkedett.) 

Az önkormányzati törvény a képviselői tiszteletdíjak mértékéről nem rendelkezik. Ászár Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangú szavazással havi bruttó 30.000.- Ft 

tiszteletdíjat szavazott meg a képviselőknek. 

Titkos szavazáson 6 igen és 0 nem szavazattal (az érintett képviselő nem élt szavazati jogával) a 

képviselő-testület megválasztotta Ligeti Gábort társadalmi megbízatású alpolgármesternek. A 

társadalmi alpolgármester tiszteletdíját 6 igen és 0 nem szavazat mellett havi bruttó 60.000.- Ft-ban 

és költségtérítését 9.000.- Ft-ban állapította meg a Testület. 

A képviselőtestület két állandó bizottságot hozott létre, a Vagyonnyilatkozatokat Nyilvántartó és 

Ellenőrző Bizottság elnökének Vargáné Zalka Andreát, tagjainak Kálmán János Zoltán és Rakó 

László képviselőket; a Támogatási és Pályázati Döntés-előkészítő és Döntőbizottság elnökének dr. 

Lunkné Nyuli Mártát, tagjainak Novák Viola képviselőt és Zséfár Csilla művelődésszervezőt 

választotta meg. 

Településünk 3 felekezetének lelkésze ( Magyaros László, Bajnóczi Márió és Vajsné Fazekas 

Ibolya ) Isten áldását kérte a Képviselő-testület és az önkormányzat munkájára. 

Az ünnepi alakuló ülésen, mint ahogy az előző záró ülésen is, – nagy örömünkre – közöttünk tudott 

lenni településünk jegyzője: dr. Istvándi Csilla. 

Az alakuló ülés jegyzőkönyvét a korábbi ülések jegyzőkönyvével együtt megtalálja településünk 

honlapján, a www.aszar.hu oldalon. 

Pekár Zsolt polgármester 

KÖZMEGHALLGATÁS 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 21-én 17 órakor 

közmeghallgatást tart a Közösségi Házban. 

A közmeghallgatáson az idei év eredményeiről és a jövőbeni tervekről kívánunk beszámolni. 

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk. 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének nevében: Pekár Zsolt polgármester 

http://www.aszar.hu/
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Anyakönyvi  hírek  

Sok szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóit: 

Imre Krisztián és Vörös Annamária kislánya: Olívia 

Lauter Zsolt és Orsós Nikoletta kislánya: Fanni 

Szakács Gábor és Bánki Szilvia kisfia: Kristóf 

Házasságot kötöttek Ászáron: 

Kun Imre és Kaszás Evelin 

Szívből gratulálunk a házaspárnak! 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 

Czigány Ferencné sz.: Krupánszki Mária (81) 

Vicha Attila (60) 

Kovács Károly Imréné sz.: Sebestyén Erzsébet (60) 

Köbli Antal (88) 

Lanczendorfer Melinda aljegyző 

KAMERÁK ÁSZÁRON - ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÁS 

Ászár különböző pontjain lévő kamerák illetve vadkamerák rögzítik a településen áthaladó, a ki- és 

bejövő forgalmat. Ezeken a felvételeken látható, ha valaki a település határába szemetet szállít ki.  

NINCS ÁSZÁR KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN SZEMÉT LERAKÁSÁRA KIJELÖLT 

HELY!!! 

Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy óvjuk környezetünket, ne rakjuk tele a falu határát 

szeméttel!  

A szemét gyűjtésének, elszállításának elég sok módja van településünkön: 

 Kommunális hulladék gyűjtése és az edények szállítása minden héten pénteken; 

 Szelektív hulladék elszállítás 2 hetente (jövő tavasszal ezekhez is kapnak gyűjtő edényeket); 

 Zöldhulladék elszállítása (ez azonban házilag is könnyen komposztálható); 

 Üveg gyűjtése szelektív szigeteken; 

 Évente egy alkalommal a szolgáltatónál személyesen igényelhető házhoz menő lomtalanítás; 

 Évente kétszer iskolai hulladékgyűjtés keretében megszabadulhat a felesleges elektronikai 

eszközétől (Etén működik egy ilyen berendezéseket szétszerelő üzem. Oda is vihető.) 

„Egy most készülő jogszabálytervezet szerint a szabálysértésnek számító illegális hulladék 

kihelyezése a jövőben bűncselekménynek fog számítani.” Ne a törvény szigora legyen a visszatartó 

erő, hanem a lelkiismeretünk! Azonban felelős települési vezetőként kötelességemnek tartom, hogy 

fellépjünk azok ellen, akik nem tartják be a törvényeket, ezért a mezőőrt, a polgárőrséget, a 

rendőrséget is kértem a külterületeink fokozott ellenőrzésére. 

„A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.” 

Pekár Zsolt polgármester 
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GONDOLATOK, KÖSZÖNET A LEKÖSZÖNŐ ALPOLGÁRMESTERTŐL 

Tisztelt Ászári Falubelijeim! 

Egy, számomra meglepő egybeesést fedeztem fel e cikk írása megkezdésekor. Engedjék meg, hogy 

megosszam Önökkel.  

Éppen ma 25 éve, október 14-én, pénteki napon vettük szó szerint birtokba, aludtunk először az 

Ászáron megvásárolt lakásunkban férjemmel. Amikor 1994 nyarán megvenni szándékoztuk leendő 

otthonunkat, édesapám - szókimondó ember lévén - számunkra igencsak meglepő véleményét 

nyilvánította ki, mely így hangzott: „Sajnálom, hogy e ház megvétele mellett döntöttetek, mert 

titeket azok a kummancs ászáriak soha nem fognak befogadni!” Ez megdöbbentett, nem is igazán 

értettem a kummancs szónak a jelentését. Minden bizonnyal egy olyan szleng lehet, amit e 

környéken használnak és a kummant szóból eredhet, ami pedig nem éppen vall igazlelkületű emberi 

tulajdonságra, jó cselekvésre való hajlamra,  sőt meglehetősen negatív kicsengéssel bír. De igazából 

a hangsúly nem is ezen volt, hanem azon, hogy csinálhatunk mi itt amit akarunk, a fejünk tetejére is 

állhatunk, bennünket akkor sem fognak befogadni az ászáriak.  

Ma már tudom, édesapám akkori véleménye a Kisbér-Ászár nem igazán felhőtlen kapcsolatából, a 

két település egymás közti rivalizálásából, alá-fölérendelt viszonyából eredhetett. Az Ászáron 

tevékenykedő aktív civilek, a 2002-ben megalakult ászári önálló, majd az azt követő önkormányzati 

ciklusok hosszú évekig tartó munkájának köszönhetően ma már más a helyzet. 

Amit ki szeretnék hozni ebből a történetből az az, hogy szívesen elmondanám ma az édesapámnak, 

hogy látod papa, mégis csak befogadtak bennünket az ászáriak! Mert valóban így érezzük! Így 

tapasztalom! 

Szeretném megköszönni az ászári választópolgárok bizalmát, hogy 2014-ben lehetőséget 

teremtettek nekem rám adott szavazataikkal ahhoz, hogy településemet és az itt élőket 

szolgálhattam önkormányzati képviselőként. 

Egy leköszönő ciklus egyben számvetés is. Én is elvégeztem. Az elmúlt öt év számomra 

csapatmunka volt egy felkészült, céltudatos, racionálisan gondolkodó testületben.  A célok, a 

feladatok ott voltak. De mit ér a cél és a feladat cselekvés nélkül? 

Polgármester úr az előző újságban már beszámolt az elért infrastrukturális és kulturális 

eredményekről.  Ez utóbbit kicsit hadd emeljem ki részletesebben, hiszen mégis csak ezek 

szervezése, lebonyolítása volt polgármester úr által megbízott fő feladatom. 

Azt gondolom, az elmúlt öt évben a képviselőtestület nemzeti büszkeségeinket – 

néphagyományainkat, ünnepeinket – a helyi kultúra szerves részévé tudta tenni. Nagy hangsúlyt 

fektettünk a közösségi élet színvonalas, igényes rendezvényeire, a nemzeti, vallási  és néprajzi 

értékekhez köthető hagyományok ápolására, az értékes találkozásokra. 

Ez egyedül nem ment volna! Köszönöm a településünkön működő és tevékenykedő civil 

szervezetek, intézmények vezetőinek, tagjaink, munkatársainak a sok-sok segítségét, a mindig 

pozitív és támogató hozzáállását! 

Meggyőződésem volt, és ma is az, hogy csakis a csapatban elvégzett értékteremtő munka lehet az, 

ami nemzetünket, településünket, kisebb közösségeinket előbbre viszi. Ezért vagyok tagja a 

katolikus egyház közösségének, a Fidesz Magyar Polgári Pártnak, az Ászári Honismereti és 

Helytörténeti Egyesületnek, ezért dolgozom egy alapítványi iskolában, és ezért vállaltam munkát az 

önkormányzatban is. És ezért vagyok feleség és édesanya.  

De ezt nálam sokkal szebben fogalmazza meg tömören, röviden e mottó: Isten, haza, család! 
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2019. október 13-án újra választott Ászár. Az újbóli önállóság óta ötödször. Az új önkormányzati 

képviselőtestületnek kívánok jó egészséget, bölcsességet, kitartó munkát! 

És küldöm szeretettel az én általam választott Sík Sándortól való mottót munkájukhoz: 

„Tekintet nélkül arra, hogy másoknak tetszik vagy nem, 

Tekintet nélkül arra, hogy, látják-e vagy nem, 

Tekintet nélkül arra, hogy lesz-e sikere vagy nem, 

Tedd a jót! 

Tégy minden jót, amit megtehetsz, 

Ott, ahol vagy, 

Úgy, ahogy teheted, 

Akkorát, amekkorát tehetsz, 

De mindig, szüntelen ez legyen a programod!” 

Lejegyezte: Kohlné Ivánkai Katalin 

2019-ES SZEZON A TÁJHÁZNÁL ÉS A MINI SKANZENNÉL, VALAMINT A 

JÁSZAI EMLÉKHÁZNÁL 

Az idei szezon május 1-vel kezdődött és október 31-vel zárult.  A szezon nyitásra igyekeztünk mind 

a két helyszínt virágokkal szebbé tenni. A kocsi kertészetből hoztuk a muskátlikat, valamint az 

egynyári virágokat is. A szezon ideje alatt, nagyon sok látogató volt, mind a két helyszínen.  A 

vendégeink minden alkalommal megjegyezték, hogy milyen szépek a virágaink.   

Ez volt az első olyan évad, amikor a Tájháznál és a Mini Skanzenben is meglopták a kihelyezett 

virágokat.  És ez a szomorú, és számomra érthetetlen esemény kétszer történt meg ezen a nyáron. 

Június 6-ra és augusztus 13-ra virradó reggelre. Engem ezek az események, nagyon felháborítottak, 

és elszomorítottak. Nem tudom megérteni, ki az, vagy kik azok, akik ebben lelik örömüket. A 

gyönyörű virágok a közösség részére lettek ültetve azért, hogy mindnyájan élvezhessük a természet 

szépségeit, és az idelátogató vendégek is érezzék jól magukat a gyönyörű virágok látványától és így 

vigyék hírünket az egész világban. (Szerkesztői megjegyzés: Az ügyben rendőrségi feljelentés 

megtörtént, a nyomozás még folyamatban van.) 

 

Ugyanis a több ezer látogató között, találkozhattunk holland, német, svájci, osztrák, szlovák, cseh, 

ukrán, szlovén, erdélyi, francia, román, angol és még sorolhatnám, hogy milyen nemzetiségű 

emberrel. Magyarország területéről győri, soproni, miskolci, debreceni, szentendrei, székesfehérvári 

vendégek. Tisza vidékiek sokan, pécsiek, budapestiek, Budapest környékiek, Pápa és környékéről, 

Szombathelyről, Siófokról, és még sorolhatnám a végtelenségig. Természetesen innét Ászárról is 

voltak látogatóink, melynek nagyon örültünk. És persze a közeli településekről is sokan eljöttek 
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hozzánk. A Tájház vendégkönyve nagyon sok bejegyzést tartalmaz, melyet a vendégek írtak a 

tapasztalataikról, emlékeikről és az érzéseikről, élményeikről. 

A Jászai Emlékháznál is sokan jártak, ott is nagyon sok bejegyzés került a vendégkönyvbe. Sokan 

nem is tudták, hogy a színésznő Ászáron született. És amikor ezt elmeséltük a látogatóknak, 

örömmel mentek a művésznő szülői házához. Szerencsére ott nem történt olyan kellemetlen 

esemény, mint a Tájháznál, ott nem bántották a kihelyezett virágokat. 

Visszatekintve az elmúlt 6 hónapra, sikeres szezont zárt a Tájház és a Mini Skanzen, valamint a 

Jászai Emlékház is. 

Mivel a következő Ászári újság decemberben fog megjelenni, megragadom az alkalmat, hogy az 

Ászár Községért Közalapítvány nevében, meghívjam a falu ügyes kezű lakóit, a november 29-én, 

pénteken délután 17 órától tartandó Adventi koszorú kötésre. Ez az eseményünk már hagyomány, 

és ebben az évben sem maradhat el, ez a kedves karácsonyra hangolódó esemény. Az ászári 

honlapon tesszük közzé majd a meghívót, amikor közeledik az időpont, hogy senki se felejtse el. 

Magyar Tiborné megbízott tárlatvezető és Alapítványi elnök  

XVII. BAKONYALJA FUTÓVERSENY 

A Sprint Futóklub, az ászári és a tárkányi önkormányzatok közös rendezésében 2019. október 18-án 

csodálatos őszi időben tartottuk meg a 17. Bakonyalja Futóversenyt.  

 

A 21 km-es távon 57 fő (19 nő, 38 férfi), míg az 5 km-es távon 105 fő (55 nő, 50 férfi) indult el és 

ért célba. Ezen kívül a legkisebbek 200 méteren mérhették össze futóteljesítményüket. 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. Sass Diána legjobb női idő (0:20:17) Esztergomi Futóművek 

2. Tóth Valentin legjobb férfi idő (0:21:01) Tatabánya 

A Sprint Futóklub által szervezett versenyek történetében most fordult elő először olyan, hogy az 5 

km-es távot női versenyző nyerte meg. 

    
16. Vas János Andor korosztályában3. helyezés Ászár (25:45 a legjobb ászári) 

19. Bogdán Ákos korosztályában 3. helyezés Ászár 

20. Pekó Mihály korosztályában 1. helyezés Ászár 

23. Lengyel Levente korosztályában 4. helyezés Ászár 

39. Seres Melinda korosztályában 2. helyezés Ászár 

46. Vida Johanna korosztályában 1. helyezés Ászár 
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56. Vida Julianna korosztályában 1. helyezés Ászár 

57. Harant Anikó korosztályában 2. helyezés Ászár 

61. Végh Miklós korosztályában 9. helyezés Ászár 

88. Ősz László korosztályában 4. helyezés Ászár 

103. Varga Ágnes korosztályában 18. helyezés Ászár 

104. Herbert Milán korosztályában 8. helyezés Ászár 

21 km-es táv: 

1. Balom Tamás legjobb férfi idő (1:30:06) Kisbér 

15. Koncz Andrea legjobb női idő (1:52:45) Tata 

    
18. Bősze István korosztályában 5. helyezés Ászár (1:57:26 a legjobb 

ászári idő) 

40. Bognár Dávid Richárd korosztályában 2. helyezés Ászár 

52. Kovács Erik korosztályában 3. helyezés Ászár 

53. Bontó László korosztályában 4. helyezés Ászár 

55. Ősz Szabina korosztályában 3. 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 

AZ ÁSZÁRI HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET HÍREI 

Kedves Ászáriak, egy hosszú folyamat végére értünk szeptemberben. 

A szüreti felvonulás keretében 

felavattuk falunk új látnivalóját, 

egy kősúlyos bálványprést! 

Egy kicsit menjünk vissza az 

időben, 2015 áprilisáig, ekkor egy 

vihar összedöntötte a Kis-tó 

partján álló „ öregprést”! Sok 

ászári sajnálta, és hiányzott a 

falunak. 

 

Az a prés, amit a negyven évvel 

ezelőtti újságok, „ Ászár 

emblémájának” írtak! 

Ez adta az ötletet az Egyesület tagságának, hogy legyen újra Ászárnak emblémája, legyen egy 

öregprése. 

Ezeket a már ipartörténeti emlékeket nem egyszerű beszerezni, voltunk párat megnézni, de ezeket 

nem vásároltuk meg. De az isteni gondviselés mellénk állt, és a közeli Kecskéden megtaláltuk, és 

megvásároltuk ezt a prést. Gyorsan haza is hoztuk Ászárra, és elkezdtük a préshez kapcsolódó 

munkák tervezését, szervezését. Nem volt egy rövid folyamat, de sikerült! És miért? Mert 

összefogással, tenni akarással, egymás segítésével sok minden megoldható! 
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A prés az ászári szőlészet és borászat tiszteletére lett állítva. Amely a középkorra nyúlik vissza, ez 

időben honosította meg a parasztság Ászáron. Majd 1893-ban, gróf Eszterházy Miklós Móricz 

uradalmában létrehozták a szőlőgazdaságot, vezetője Szabó Sándor volt. De hírtelen halála után 

Szilárd Gyula vette át az irányítást a 1300 holdas gazdaságban. A telepítést már ő vezette, a 

gyökeres vesszőket Kecskemétről hozták, 

70%-ban fehérbort adó fajtákkal, 18,5% 

vörösbort adó fajtákkal volt telepítve, a 

többi csemege fajtákkal. Az Ő elképzelése 

alapján lett a sörházból, borpince. Ami 

aztán az Aranykalász Termelő 

Szövetkezethez került, és az 1960- as 

években itt készítették el, az azóta országos 

hírnévre szert tevő bort, az „Ászári 

Asszonyfektető”-t. * 

Ezek után van mire büszkék lehetünk a 

szőlészetünk, borászatunk kapcsán is! 

Reméljük a mai ászári borászok is tovább viszik, öregbítik ezt a jó hírnevet. És talán megérjük újra, 

hogy ismét lesz Ászári borvidék.   

Az eladó, Balambérné Nesztler Angéla szavait idézve „ felemelő érzés látni, a jelen, és jövő 

generációjának megalkotott, helyreállított, és a múltat idéző, muzeális értéket képviselő prést”! 

Az utolsó sorok a köszönet nyilvánítás sorai kell, hogy legyenek! Akik nélkül ez prés, és a pavilon 

nem épülhetett volna fel: Kohlné Ivánkai Katalin, Szabó Gábor, Böőr Gyula, Ászár Községért 

Közalapítvány, Ászár Község Önkormányzata. 

Zámbó Kusicza Ildikó, Zalka Ferenc, Németh Norbert, Tóth Dániel, Varga Tamás, és az Ászári 

Honismereti és Helytörténeti Egyesület tagsága. 

Kálmán János elnök 

*Für Lajos- A csákvári uradalom a tőkés gazdálkodás útján 1870-1914 

HÍREK A RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA ÉLETÉBŐL 

Az Oltáriszentség tiszteletéről nyílt kiállítás a Pesti Vigadóban 
Agnus Dei - az Oltáriszentség tisztelete Magyarországon címmel nyílt kiállítás a Pesti 

Vigadóban. A tárlatot Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek nyitotta meg 2019. október 

29-én. 

A 250 tárgyat, műalkotást felvonultató kiállításról Erdő Péter elmondta: ötvösművészeti 

tárgyak, tabernákulumok, kelyhek, monstranciák, textilművészeti tárgyak és képzőművészeti 

alkotások szerepelnek a tárlaton. Kiemelte: a kiállításon nemcsak a hivatalos egyházi kultusz 

tárgyai jelennek meg, külön termet kaptak a népi vallásosság emlékei. Apróbb tárgyak egész sora 

bizonyítja - tette hozzá -, hogy még a hétköznapi élet tárgyaiban is kifejeződik az Eucharisztia iránti 

tisztelet. (Az Eucharisztia szó egyszerre jelent szentmisét, az utolsó vacsorát megjelenítő 

cselekményt és az Oltáriszentséget, a szentmisén Jézus Krisztus testévé és vérévé átváltoztatott 

kenyeret és bort.)  

 Mohos Gábor püspök, érseki általános helynök is szólt a közönséghez. „Az Agnus Dei 

kiállítás keretét adó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus középpontjában az Oltáriszentség áll, 

ezt a misztériumot szeretné felmutatni, megismertetni” – mutatta be a 2020-as világrendezvény 

célját a püspök, aki a NEK-et előkészítő titkárság vezetője. Elmondta, a mostani tárlat arra hívja fel 

a figyelmet, milyen csodálatos módon ihlette meg minden korban a művészeket ez a titok, mennyire 
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jelen van az ember életében – a művészetben, a néphagyományokban, alapvetően a 

mindennapokban. „A külsejében egyszerű ostyában a szentmise révén Isten valóságosan itt van 

köztünk. Ez a jelenlét nem látványos, de akit megérint ez a titok, annak a lelkében valami átalakul, 

mert megérinti Isten jelenléte, akiben teremtőjét, megváltóját ismeri fel. A megérintettség hatására 

készülő alkotások pedig képesek ugyancsak közel vinni az embert ehhez a titokhoz. A NEK arra 

hívatott, hogy ezt a misztériumot magunk elé állítsuk és felmutassuk azok számára, akikben erre 

nyitottság és érdeklődés van. 2020 szeptemberétől ezt a titkot ünnepeljük, várjuk mindazokat, akik 

kíváncsiak arra, Akit ünnepelünk. Kívánom, hogy ez a titok a mi életünket is formálni tudja.” 

A tárlaton a liturgikus ötvöstárgyak mellett templomi zászlók, könyvek, imalapok, régi, 

úrnapi körmenetekről készült fotók, filmrészletek láthatók és gregorián énekek, népénekek, 

misztériumjátékok, népi imádságok hangfelvételei hallhatók. A kiállítás azt tárja a közönség elé, 

milyen alkotásokra ihlette a művészeket, a hétköznapi embereket az Eucharisztia tisztelete és 

szeretete, ez a lelket megérintő titok: a Szentostyában valóságosan köztünk lévő Isten, a kenyér és 

bor színe alatt összekapcsolódó két valóság, az isteni és az emberi találkozása. 

Az Agnus Dei tárlat képet ad arról, milyen szépséggel vette körül az ember az 

Oltáriszentséget a liturgiában, hogyan vonult be ez a tisztelet és szeretet a hétköznapi élet használati 

tárgyainak díszítésén keresztül az otthonokba. Megismertet azzal, hogyan volt jelen az első 

keresztények hitéletében a kenyértörés ünnepe. Elődeink vallásosságának mélysége mellett ott van a 

ma élő kultusz.  

A kiállítás szervezői a NEK általános titkársága és a Keresztény Múzeum, támogatója az 

MMA, kurátorai Rákossy Anna és Kontsek Ildikó. A tárlat 2020. január 19-ig naponta, 10-től 19 

óráig látogatható a Pesti Vigadóban (1051 Budapest, Vigadó tér 2.). Csoportok számára vezetéseket 

tartanak, bejelentkezés a galeria@vigado.hu e-mail-címen lehetséges.  

Miután magam is részt vehettem a kiállítás megnyitón és megtekintettem a tárlatot, 

mindenkinek nagyon szívesen ajánlom a kiállítás megtekintését és a róla készült könyv olvasását! 

Ezzel is talán közelebb kerülünk szerető Istenünkhöz. 

Magyaros László plébániai kormányzó 

ÁSZÁR KSE HÍREK 

M e g y e  I I - b e n  m á r  t ú l  v a g y u n k   a z  ő s z i  s z e z o n  k é t h a r m a d á n … .  

A 2019/2020-as labdarúgó idény őszi forduló már augusztusban megkezdődtek a felnőtteknek és az 

U19-nek, majd szeptemberben beléptek az U16 és U14 korosztályos csapatok és a Bozsik 

programosok is a bajnokság menetébe.  

Az elmúlt hónapokban mindenki túl van a kiírt mérkőzések kétharmadán, s  van olyan csapat – az 

U14 –  akinek az őszi szezon már véget is ért. A megyei bajnokság rendjében szombaton délelőtt 

9.00 órától az U14, szombat délután 14.00 órától az U19, vasárnap délelőtt 10.00 órától az U16 és 

vasárnap délutánonként – jelenleg már 14.00 órától – a felnőtteké a pálya. A Bozsik programban 

résztvevő korosztályok (U7, U9 és U13) Bábolna körzethez tartoznak és torna jelleggel szombaton 

vagy vasárnap mérkőznek meg a bábolnai csoportba sorolt települések hasonló korosztályos 

csapataival. 

Eredmények 2019. november 4-ig: 

Csapat 
Lejátszott 

mérkőzés 

Győztes 

mérkőzés 
Döntetlen 

Vesztes 

mérkőzés 
Pontszám 

Jelenlegi 

helyezés 

Felnőtt 11 4 0 7 12 10. 

U19 11 8 1 2 25 3. 

U16 10 9 0 1 27 2. 

U14 9 7 1 1 22 3. 

mailto:galeria@vigado.hu
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Hátralévő mérkőzések az őszi szezonban: 

Dátum Korosztály Mérkőzés Dátum Korosztály Mérkőzés 

2019.11.09. 

14.00 óra 
U19 

Bakonyszombathely 

KSE – Ászár KSE 
-   

2019.11.10. 

10.00 óra 
U16 

Ászár KSE – Mocsa 

SE 

2019.11.10. 

14.00 óra 
Felnőtt 

Pilismarót 

SC – Ászár 

KSE 

2019.11.16. 

14.00 óra 
U19 

Császár SE - Ászár 

KSE  

2019.11.17. 

13.00 óra 
Felnőtt 

Piliscsév SE 

– Ászár KSE 

-   
2019.11.24. 

13.00 óra 
Felnőtt 

Ászár KSE –  

Bana KSK 

Várjuk a focizni szerető óvódás, iskolás korú gyermekeket, legyenek részesei egy jó csapatnak. 

Tapasztalják meg, milyen az, amikor egymásért kell küzdeni, milyen elviselni a kudarcot és milyen 

a győztes mámor! Kérjük a szülőket, keressék az egyesület vezetőjét (Varga Ferenc) vagy az 

utánpótlás edzőket (Takács László, Szabó Áron, Bősze Imre, Ligeti Dániel) és jöjjenek le 

gyermekükkel, hogy megnézhesse, kipróbálhassa ezt a sportot is. Már többször és több helyen 

olvashatta mindenki, milyen fontos a gyermekeknek is a mozgás. 

"A sport megtanít becsületesen győzni vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre 

megtanít." 

Varga Ferenc SE elnök 

BARÁTI HANGULATBAN TELT A VII. MAGYAR SAKKVILÁG KUPA 

 

2019. október 25-27. között rendezte meg a Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár VII. Magyar 

Sakkvilág Kupát az ászári Közösségi házban. Ezen a versenyen 4 fős csapatok versenyeznek, akik 

2000 főnél kisebb lélekszámú településről jöttek és magyar anyanyelvűek. 

Az egyesület közgyűlése májusban döntött a verseny időpontjáról és helyszínéről. Eztán kezdődött 

meg a szervezés. Elküldtük a kiírást az eddigi résztvevők mindegyikének, a Sakkszövetségnek, a 

megyei szövetségeknek. Telefonáltunk, egyeztettünk, kerestünk új résztvevőket. Megérkezett az 

értesítés, majd a támogatás Ászár Község Önkormányzatától, majd később az Ászár Község 

Közalapítvány Kuratóriumától, és 2 nappal a verseny előtt a pályázaton nyert összeg a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt-től. 

Sikerült mindenkivel megegyezni a helyszínről, a szállásokról, az étkezésekről, a tárgydíjakról, 

ajándéktárgyakról, a meglepetés kulturális műsorban fellépők előadásáról, a részletes menetrendről. 

22 csapat jelezte részvételét a versenyen, ebből 3 helyi (Ászár, Rendező, Egyesület) és 3 határon 

túli (Farkaslaka Erdélyből 7 fő, Felsőhegy Délvidékről, 5 fő és Tany Felvidékről 4fő). Ez évben 

nem volt új településről induló, csak Tany, aki viszont sajnos nem jött el a versenyünkre. 
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Csütörtökön este az egyesület tagjai a verseny helyszínét berendezték, készleteket, órákat kirakták. 

Ezen a napon megérkezett az erdélyi Jakab család, akik magukkal hozták a vándorserleget, ugyanis 

tavaly ők győztek. 

Pénteken délután minden résztvevő elfoglalta szálláshelyét és este jelentkezett a versenyvezetőnél. 

Este Pál József Felügyelő bizottsági elnökünk emlékére rendeztünk snell (2x5 perces játékidejű) 

versenyt. A 45 induló színvonalas, végsőkig kijátszott játszmákat váltott Svájci rendszerben, 9 

fordulóban. Csak az utolsó fordulóban dőlt el a helyezések sorsa. Végül a tavalyi győztes Máthé 

Gáspár (Bárdudvarnok) győzött. Őt követte Szabó Benjámin (Zánka), Németh Zoltán (Sakkvilág), 

Huszár Márk (Mátraszőlős), Rózsa Péter (Tófej) és a hatodik Bánszegi Attila (Ászár). Minden 

díjazott egy-egy üveg pálinkát kapott. Mondhatni bejött a papírforma. Közben aki gondolta 

pálinkákat kóstolgatott. 

Másnap 9 órakor kezdődött a megnyitó, amit megtisztelt jelenlétével Pekár Zsolt polgármester és 

Kálmán János önkormányzati képviselő. 

Eljöttek sakkozni teljesen amatőr játékosok Berekfürdőről, Végegyházáról; családok 

Mátraszőlősről, Vasszentmihályról, Farkaslakáról, Szigetbecséről, Mátraszőlősről; megtisztelte 

jelenlétével a versenyt ismét Karancskeszi polgármestere, Királyhegyi Gyula. Többen minden 

eddigi versenyünkön részt vettek: Bárdudvarnok, Berekfürdő, Csókakő, Tetétlen, Vasalja, Zánka. 

Szinte mindenki ismert mindenkit, ettől is lett olyan oldott a hangulat, barátságos a verseny. 

Szombaton 6 fordulót 

játszottak a csapatok. 

A mezőny nagyon 

kiegyenlített volt. Tudni 

lehetett, még az addigi 

első hat csapat közül bárki 

beérhet elsőként a célba. 

Ekkor Farkaslaka állt az 

élen, őket követte a 

Rendezők csapata, majd 

Vasszentmihály 

következett. Negyedik 

Böde-Csatár-Tófej-Zenta, 

ötödik Mátraszőlős, 

hatodik Zánka. 

Délután szabadprogramok 

között választhattak a 

résztvevők. Sokan a Kincsemben pihentek, wellnesseztek, de sokan látták, amint a kisbéri Langallik 

néptánccsoport 6 táncosa adott fergeteges műsort, mesélt a régi magyar hagyományokról, 

viseletekről, táncokról. 

Este Szabó Gábor pincészetének boraiból kóstolgattak a résztvevők. 

És persze sakkoztak. 

Vasárnap reggel már minden parti sokkal élesebb volt. Mindenki oda akart érni a célba, csapatának 

jobb helyezést akart. 

Végül jól hajrázott a Vasszentmihályt képviselő Rátkai családi csapat, a Böde-Csatár-Tófej-Zenta 

és Szigliget csapata. Ők végeztek ebben a sorrendben az élen. Negyedik lett a Rendező, ötödik a 

Mátraszőlős, hatodik a Karancskeszi. 
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Az erdélyi Farkaslaka, a tavalyi bajnok 7. lett, 8. pedig Bárdudvarnok. 9. Szigetbecse, 10. Levél, 11. 

a délvidéki csapat, Felsőhegy. 12. Nyírmártonfalva, 13. Zánka, 14. Ászár, 15. Tetétlen, 16. 

Töltéstava, 17. Csókakő, 18. az Egyesület csapata. 19. Szalafő-Vasalja, 20. Végegyháza, 21. 

Berekfürdő. 

A támogatásoknak köszönhetően sok különdíjat osztottunk ki: legjobb junior Huszár Lóránt 

(Mátraszőlős 9/7p)); legjobb senior Csiszár Albert (Csatár 9/6,5 p); legjobb női versenyző Rátkai 

Marianna (9/6,5p). Legjobb 1. táblás Szabó Benjámin (Zánka 9/7,5 p); legjobb 2. táblás Németh 

Zsolt (Böde 9/7p); legjobb 3. táblás Kiss Gergely (Zánka 9/7,5p); legjobb 4. táblás Meiszterics 

Richárd (Szigliget 9/8p). 

A legtávolabbról érkező csapat ismét Farkaslaka volt, a második pedig Nyírmártonfalva. 

A mezőny második felébe rangsorolt csapatok közül legjobb Szigetbecse, 2. Nyírmártonfalva, 3. 

Ászár, 4. Csókakő lett. 

Érdekes, míg a snell versenyen a végső helyezések nagyjából az Élő pontszámok szerint alakultak, 

addig a csapatversenyben senki sem mehetett biztosra. Sokszor egy - rossz, vagy jó - gyalogtolás 

döntött el egy partit, és így egy csapatverseny meccset. Nagyon nehéz tud lenni egy paraszt a 

táblán. Tapasztalhatta ezt mindenki. 

A visszajelzések alapján a verseny jól sikerült, nagyon barátságos, jó hangulatú, kellemesen 

fárasztó hosszú sakkhétvége volt. 

Az egyesület vezetősége már megtalálta a jövő évi verseny időpontját, ami a tervek és a 

támogatások függvényében 2020. 

október 16-18. Bízunk a jövő évi sikeres 

pályázatokban és a támogatásokban. 

Köszönjük a támogatást Ászár Község 

Önkormányzatának, Pekár Zsolt 

polgármester úrnak, Ászár Község 

Közalapítvány Kuratóriumának, Magyar 

Tiborné asszonynak, a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt-nek, a Komárom-

Esztergom Megyei Önkormányzatnak, 

Popovics Györgynek, a Magyar 

Sakkvilág folyóiratnak, Németh 

Zoltánnak, Pál Katalinnak, Márkus 

Józsefnek. A pályázathoz nyújtott a 

segítséget Czunyiné dr. Bertalan Juditnak képviselő asszonynak. 

Köszönjük az együttműködést Imre Károlynak (Kincsem hotel), Jámbor Vilmosné (Rembrandt 

hotel), Zséfár Krisztinának (Aranyfürt étterem), Közösségi ház munkatársainak (Zséfár Csillának, 

Tóth Gábornénak), a borokat Szabó Gábornak, a serlegeket Csikár Imrének, Vitáris Zsanettnek 

(Kisbéri nyomda), a varrott kis pálinkás tasakok gyors elkészítését Varga Bettinek. Köszönjük a 

borkóstoláshoz küldött sok finom pogácsát. 

És persze minden résztvevő csapatnak, családtagnak, kísérőnek, helyi szervezőnek, sakkbarátnak 

nagyon-nagy hála és köszönet jár. 

A versenyről a http://chess-results.com /sakkvilág oldalon láthatóak részletesen az eredmények. 

Fényképeket a http://sakkbaratok.extra.hu/ oldalon lehet nézegetni. 

Malomsoki László egyesületi elnök 

http://chess-results.com/
http://sakkbaratok.extra.hu/
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A JÁSZAI MARI NYUGDÍJAS KLUB HÍREI  

Nyugdíjasklubunk kétnapos kirándulásáról: Nagycenk-Fertőd-Sopron-ban jártunk. 

Első állomásunk: Nagycenk. A Széchenyi-kastély megtekintésével kezdtünk, mely Magyarország 

egyik legszebb vidéki kastélya, itt élt gróf Széchenyi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum 

megalapítója, valamint fia, gróf Széchenyi István, „a legnagyobb magyar”. Egykori falujuk ma is 

méltó módon őrzi emléküket. A főépületben berendezett Széchenyi István Emlékmúzeum a 

Széchenyi-család életművét mutatja be, valamint látható az épület főbejáratától induló 3 km hosszú 

Hársfasor is. A Szent István királynak szentelt templom közelében, a temetőkertben található a 

Széchenyi Mauzóleum, amely barokk kápolnából és klasszicista előcsarnokból áll. A kriptában 

nyugszik más családtagok között gróf Széchenyi István, valamint Széchenyi Pál, akinek 

mumifikálódott holtteste üvegkoporsóban látható.  A Mauzóleum történelmi zarándokhely, mely 

méltó módon őrzi emléküket.  

Délután Fertődre vitt az utunk. Korábban érkeztünk, így lehetőségünk nyílt az Esterházy 

kisvonattal – dottóval - a csodálatos kastélypark körbejárására. A kastély körül a hajdani csertölgyes 

kapcsolódó részein, barokk szokásként franciaparkot alakítottak ki. Zöld növények díszítik a 

centrumból sugárirányban szétágazó utakat, a végpontjukban kápolna vagy egy-egy kegyszobor 

áll(t), azt később a 19. században angolparkká formálták. Majd az Esterházy-kastélyt, Fertőd 

leghíresebb látnivalóját nézhettük meg belülről. Mai formáját a 18. század második felében nyerte 

el Esterházy Miklós elképzelései és tervei alapján. Magyarország legszebb és legnagyobb barokk 

kastélya, méretei lenyűgözők, az épületben 126 szoba sorakozott gazdag rokokó díszítéssel, 

amelyeket részben helyreállítottak. Az épületegyüttes többi része Operaház, Muzsikaház, 

Bábszínház, Őrségépületek, Lovarda a kastéllyal egy időben vagy később készült. Napjainkban is 

meghatározó szerepet játszanak a komolyzenei hangversenyek a kastély falai között. A kastély 

főépülete ma, múzeum. 

Kócsagvár-Sarród hazánk, ötödik nemzeti parkjának 1993-ban átadott központi épülete a 

Kócsagvár, amely a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság hivatali épülete, a nevét a helyi 

madárvilág jellemző képviselőjéről, a nagykócsagról kapta. Közép-Európa legnagyobb nádfedelű 

épületében a fa és a nád dominál. Az első három épületszárnyában szálláshely működik. Itt volt a 

szállásunk. Kellemes meleg (fűtött) szobákkal vártak bennünket, ahol minden szobához külön 

fürdőszoba, valamint négyszobánként egy felszerelt konyha biztosít(ott)ja a szállóvendégek 

étkezését, kényelmét. Említést érdemel, hogy a szálláshely egész évben igénybe vehető. Abban a 

szerencsés helyzetben, (örömben) volt részünk, hogy Dr. Kárpáti László és kedves felesége, Anikó 

időt szakítva, meglátogattak bennünket (nagykosár csodaszép almával) baráti beszélgetésre, 

felidézve az Ászáron töltött éveket, barátokat – egy kis nosztalgiára. 

Második nap: Sopron gyalogos városnézőben a hajdani várnegyeden kívül, de még a belvárosban 

található a jól ismert Zettl és Langer család polgári háza, mely nemcsak otthon, hanem múzeum is 

egyben. Kiváló idegenvezetéssel történelmi sétán vehettünk részt. Zettl Gusztáv gyűjteménye 

egyedülálló a maga nemében.  Archeológus, s leginkább szenvedélyes műgyűjtő volt, a híres Zettl-

Langer gyűjtemény megalapítója, aki a korai kőkorszaktól a késő barokkig terjedő időszak gazdag 

leletanyagával rendelkezett. A lakás érdekes megoldású, összegyűjtött tárgyak, a bútorok 

gyönyörűek, a festmények, szobrok mellett régészeti leletek, óraszerkezetek, ritka tengeri állatok 

láthatók.  

Együtt gyerekeskedett Sopron egy másik nevezetes családjának sarjával ifj. Storno Ferenccel, 

akivel közösen álmodoztak a művészi pályáról, akinek később szintén múzeumnak beillő otthona 

lett, mely a város főterén, szép barokk épületben található. A Storno gyűjtemény 
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kéményseprőmesterből festőművész lett, majd az ország egyik legkiemelkedőbb restaurátorrá 

képezte magát. A kiállítás ő és családja által használt lakását foglalja magában, melyet értékes 

gyűjteménnyel rendeztek be a 19. század végi historizáló (építészeti irányzat) stílusban.  

Annak idején kinevették sokan az ilyen hóbortos gyűjtőket, de az idő mégis őket igazolta. Céljuk a 

múlt megbecsülése és az emlékezés volt. 

Utolsó állomásunk, a kőfejtő. Lenyűgöző kőbánya. Az egyiptomi sziklatemplomokra emlékeztető 

fertőrákosi püspöki kőfejtő a Fertő-tó vidékének egyik legnépszerűbb látványossága. A kőfejtő 

hatalmas üregeit, alagútjait szabadon fel lehet fedezni, néhol ugyan lépcsőzni is kell (nem keveset). 

A kőfejtő őslénytani szempontból is igen érdekes, a függőlegesre fejtett, hatalmas falak jól 

megőrizték a tenger állatainak és növényeinek mészvázát, melyek a falfülkékben láthatók. A 

barlangszínházban különböző előadásokat tartanak, ami teljesen megújult, korszerű világítás- és 

hangtechnikát építettek ki, valamint forgószínpaddal is rendelkezik. 

Elmondhatjuk, ismét tartalmas és kellemes két napot tölthettünk együtt. Köszönet a Szervezőknek 

és a Résztvevőknek! 

Martonné Szekfű Judit 

HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

EURÓPAI DIÁKSPORT NAPJA 

Idén is szeptember utolsó péntekén, a hónap 27. napján került megrendezésre az Európai Diáksport 

Napja. Iskolánk regisztrált és vállaltuk, hogy legalább 120 percnyi mozgás- és sportprogramot 

szervezünk tanulóinknak a 2019 méter futás teljesítésén kívül. 

Az osztályok már előre elkészíthették az egészséges életmódról, étkezésről szóló plakátjaikat, 

melyek ezen a napon kerültek megtekintésre. 

Az alsó évfolyamoknak közös bemelegítés után játékos sportversenyt szerveztünk, a kisebb tanulók 

nagy örömére, mely a következő versenyszámokból állt: 

 Szlalom labdavezetés 

 Fit- ball gurítás  

 Hokiütővel labdaterelés 

 Bújj át a karikán 

A nagyobbak két program közül választhattak a spotcsarnokban aerobikozhattak illetve a műfüves 

focipályán labdarúgó villámtornán vehettek részt. Ezután korosztályonként lefutottuk a községben 

kijelölt, polgárőrséggel biztosított 2019 méteres távot. 

A dobogón végző versenyzők szép érmekkel, a többiek pedig új élményekkel lettek gazdagabbak. 

Szalai Richárd testnevelő 

KIRÁNDULÁS A CSODÁK PALOTÁJÁBA 

2019.10.22-én igazgatónk, Garas Mariann tanárnő vezetésével és szervezésével elutaztunk a 

Csodák Palotájába. 

11 órakor értünk oda. Miután kaptunk egy zöld karszalagot, azután már többféle lehetőség és terem 

közül választhattunk a 2 szintes épületben. 

Az első terem a természet műhelye volt, ahol megismerkedhettünk a természetbeli tudományokkal. 

Ebben a teremben először az érzékszerveinket tették próbára, majd átmehetünk egy tükörfolyosón, 

és építhettünk is. 
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Ezután a Tudósok csarnokába érkeztünk, ahol a világ híres tudósait mutatták be életnagyságú 

szobrokkal. Illetve a találmányaikat tekinthettük meg és próbálhattuk ki. 

A harmadik terem olyan volt mintha egy űrállomásra érkeztünk 

volna. Tanulmányozhattuk a 

csillagokat és bolygókat, valamint 

különböző interaktív játékokon 

vehettünk részt. 

Ez volt az utolsó terem a 

földszinten. Az emeleten rengeteg 

asztal volt, amiken logikai játékok 

és voltak interaktív asztalok is, ahol 

versenyezhettünk egymással. 

Ezen a szinten volt még a 9D-s 

mozi is ahol három, 5 perces 

rövidfilm közül választhattunk. 

Majd az emeleti termeket is 

megnézhettük ahol szintén sok izgalmas újdonságot tanulhattunk. 

Ilyen terem volt például Newton almáskertje. Ahogy beléptünk a 

terembe egy Newton viaszszoborral találtuk szembe magunkat és 

megnézhettük, hogy hogyan működnek a csigák és ki is próbálhattuk őket. 

Az emelet, és egyben az épület utolsó terme pedig az illúziók terme volt. Ez a terem a 

legszemkápráztatóbb mindközül. Itt külön kialakítottak egy olyan folyosót, ahol a LED fény miatt a 

fehér szín világított a sötétben. De voltak még különböző hihetetlen kísérletek arra hogy nem 

minden az aminek látszik. 

Sajnos 3 órakor haza kellett indulnunk, mert elég hosszú volt az út hazafelé Budapestről. 

Szerintem remek nap volt, ezért mindenkinek nagyon ajánlom! 

Szóval, ha teheti, menjen el ön is Budapestre és tekintse meg ezt a csodálatos kiállítást! 

Írta: Balázs Dóra és Takács Bálint 7. osztályos tanulók 

OKTÓBER 23-I MEGEMLÉKEZÉS  

Az 1956-os forradalomra iskolánkban a 8.a 

osztályosok és az énekkar előadásában 

emlékeztünk meg. Október 22-én az iskola 

tanulóinak, majd Ászár közösségének 

mutattuk be. Megemlékező műsorunkat 

október 23-án 10 órakor kezdődött a 

megemlékezés a forradalom hőseiről. Pekár 

Zsolt polgármester úr a Himnusz eléneklése 

után ünnepi beszédével megnyitotta 

műsorunkat. A műsor célja legfőképpen az 

volt, hogy nyomon követhető legyen a 

forradalom történéseinek bemutatása. Ez 

abban tükröződik, hogy az előadást képekkel illusztráltuk, valamint egy akkori gyermek 

szemszögéből mutattuk be. Az 56’-os események drámai hangulatát az énekkar forradalmi 

hangvételű dalai adták meg. Az énekkar előadásában hallhattuk az East együttes „Ha zászlót bont a 

félelem” című dalát. Záróénekként pedig Máté Péter a hazaszeretetet jól tükröző „ Ez itt az én 
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hazám” című dalát hallhattuk. Szóló énekesek Volf Melissza, Sulyok Tamás és Riez Réka voltak. A 

műsor végén a megemlékezők 

elindultak megkoszorúzni a 

kopjafát. Miután elhelyezték a 

koszorúikat a hagyományainkhoz 

híven elénekeltük a Szózatot. 

Felkészítő tanáraink Deák 

Annamária és Mészárosné Fehér 

Gabriella voltak.  

Írta: Szép Izabella és Haklits 

Hadasa 

MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA 

Története: 1825. november 3-án, a 

pozsonyi országgyűlésen határozták 

el a magyar rendek a Magyar Tudományos Akadémia létrehozását. A Magyar Tudósok 

Világtalálkozóján 1996-ban döntés született arról, hogy ez a nap lesz minden évben a MAGYAR 

TUDOMÁNY NAPJA, amelyet először 1997-ben ünnepeltek meg. 

Iskolai események: Az 2019/2020-as tanévben iskolai szinten is kiemelt figyelmet fordítottunk erre 

a jeles napja. Vállalkozó kedvű 

8. osztályos diákjaink 

segítségével fizikai és kémiai 

kísérleteket mutattunk be 

széles körben alsó tagozatos 

gyerekek közül a 4. 

osztályosoknak, amit 

mindegyikük ki is próbált. 

Megismerkedtek továbbá 

magyar fizikusok, kémikusok 

nevével és életével 

népszerűsítve ezzel a 

természettudományokat. Plakát 

is készült az iskolai faliújságra ebből az alkalomból. 

A 2019. évi Magyar Tudomány Napja kapcsolódik továbbá az Eötvös Loránd halálának 100. 

évfordulója alkalmából meghirdetett Eötvös-emlékévhez is. Iskolánk öt 7. osztályos tanulója Eötvös 

Lóránd életét dolgozta fel az „Ifjú Fizikus Verseny” különböző fordulóin a 2018/2019-es tanévben, 

amiről rövid tájékoztatást is adtak a közönségnek kis megemlékezésünk kapcsán. 

Garas Mariann 

PROGRAMOK NOVEMBER ÉS DECEMBER HÓNAPOKBAN 

A várható programok címszavakban. Kérem, hogy figyeljék a település honlapját, facebook oldalát 

és a hirdetőtáblákat, mert előre nem látható körülmények miatt, azt itt megjelölt időpontok 

változhatnak. 

November 23.   Szülők-Nevelők Bálja az iskolában 

November 29.  17 óra: Adventi Koszorúkötés a Közösségi Házban 
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December 7.  15 óra Adventi Kórustalálkozó az iskolában (idén először 

fellép az Ászári Jászai Mari Általános Iskola énekkara is) 

December 14.  16 óra Karácsonyi Operett-Retro Táncdalfesztivál műsor a 

Memory Interoperett művészeivel 

December 20.  Falukarácsony az iskolában 

December 22.  17 óra Karácsonyra Hangolódás a Jászai Mari téren 

Pekár Zsolt polgármester 

MEGHÍVÓ AZ ŐSZI EVANGELIZÁCIÓRA 

„...hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld 
alattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére” 

(Fil 2,10-11). 

HELYSZÍN:  

AZ ÁSZÁRI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÁZ 
IDŐPONT:  

2019. NOVEMBER 11-15. HÉTFŐTŐL – PÉNTEKKEL BEZÁRÓAN 
NAPONTA 18:00 ÓRÁTÓL 

AZ ÖRÖK ÉLETNEK BESZÉDÉT – MEGMENTÉSED JÓHÍRÉT TOLMÁCSOLJA: 

RÉVÉSZ ÁRPÁD 
nyugalmazott baptista lelkész 

 hogy találkozhass AZZAL, AKI téged mindenkinél jobban szeret… 
 hogy ismerkedhess AZZAL, AKI már születésed előtt rád szavazott 
 hogy felfedezhesd AZT, AKI szívedet örvendezővé, lelked remény-

teljessé teheti 
 hogy meglepődhess azon, VAN VALAKI, AKI elkéri súlyos terheidet és 

megszabadít fájdalmaidtól 
 hogy ámulattal láthasd ŐT, AKI teljes életbiztosítást kínál neked az 

örökkévalóságra (is) érvényesen 
 hogy megtapasztalhasd a csodát, Ő érdektelenül, ÖNMAGADÉRT 

szeret: bizalommal el- és befogad téged. 

Kérlek, NE maradj le az ígéretes HITNESS hétvégéről! Reménységgel 

és szeretettel hívlak és várlak:  

Vajsné F. Ibolya ref. lelkész 


