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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 1 9 .  J A N U Á R - F E B R U Á R  
 

„ 
 
 
 
 
 
 
 

„A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, 
amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.” 

Kossuth Lajos 

Ászár Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 
az 1848 – 49-es forradalom és szabadságharc 

évfordulójának ünnepi megemlékezésére. 
 

Program: 
 

2019. március 15-én 15:00 órakor 
ökumenikus istentisztelet a református templomban,  

majd koszorúzás a Kocsis sírnál. 
 

Ezt követően ( kb. 16 órakor) a  

Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztivál  
részeként az iskolában műsort adnak: 

Búzavirág Vegyes Éneklőcsoport (Naszvad /Felvidék/) 
Duna Népdalkör és Napraforgók Citerazenekar (Szőny), 

Búzavirág Népdalkör (Epöl), 
Vadgesztenye Citeraegyüttes (Tápszentmiklós), 

Vadgesztenye Népdalkör (Tápszentmiklós), 
Apraj-nagyja Citeraegyüttes, avagy Márti mami unokái (Tápszentmiklós), 

Hóvirág Népdalkör (Tárkány) 
Emlékezzünk együtt 1848-1849 hőseire, magyarjaira!  

„Legyen béke, szabadság és egyetértés!” 
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BOLDOG NŐNAPOT! 

„Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden feltétel 
nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át 

szebbé alakítsák át azokat.” 
Richard Wagner 

Kedves Ászári Hölgyek! 
 

Nőnap alkalmából kívánok az élet minden területén sok-sok 
boldogságot, apró örömöket megragadó pillanatokat, és egy olyan 
mérhetetlen szeretetközeget, amelyből félreismerhetetlen erővel tud 
kiemelkedni nőiessége, amellyel egyedül csakis Ön tudja szebbé 
tenni környezetének mindennapjait. 
 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
férfi tagjai, az önkormányzat férfi dolgozói, de 
bátran merem állítani, hogy Ászár összes férfija 

nevében kívánok boldog NŐNAPOT: 
Pekár Zsolt polgármester 

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 2019. január 17-i rendes ülésen az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról, a GDPR-ről 
tartott tájékoztatást Dr. Kizlinger András jogász. Ezt követően Zséfár Csilla művelődésszervezőnek 

a 2018-as évre vonatkozó, a község közművelődésének helyzetéről szóló beszámolóját, illetve 

Lanczendorfer Melinda aljegyző Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról szóló 
jelentést vitatta és fogadta el a Testület. A Képviselők a 2019. évi költségvetés első olvasatát az 

előterjesztés szerint elfogadták, a költségvetés részletes tervezését az abban lefektetett elvek mentén 
támogatták. A Testület megvitatta Kisbéri Kereskedelmi Coop Kft. a tulajdonában lévő ászári 2. 
hrsz-ú ingatlan (volt presszó épülete) eladásával kapcsolatban érkezett ajánlatot. A megvásárlásától 
nem zárkóztunk el, de további tárgyalásokat kezdeményeztünk ebben az ügyben. Az tanácskozás 
végén zárt ülésen döntöttünk az idei év Simon István-díjazottjáról. (Részleteket bővebben Kohlné 
Ivánkai Katalin alpolgármester cikkében olvashatnak.) 

A 2019. február 14-i rendes ülésen a Képviselő-testület Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 
2019. évi költségvetésének tervezetét a maga részéről elfogadta, és az abban foglalt kiadások 
teljesítésére a polgármestert felhatalmazta. A 2019-es év költségvetésének megvitatását követően a 
Képviselők egyhangúlag elfogadták Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. 

(II.21.) önkormányzati rendeletét a 2019. évi költségvetésről. Az idei év költségvetése felújítási, 

https://www.citatum.hu/szerzo/Richard_Wagner
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beruházási oldalon –többek közt- tartalmazza nyolc utca a felújítását, járdaépítést, árokfelújítást, az 

óvoda régi tetőjének cseréjét, parkoló kialakítását, … 

Szintén ezen az ülésen született döntés a szociális és gyermekétkeztetés díjának megállapításáról, 
illetve a szociális rendelet módosításáról.  

A polgármester tájékoztatta a Testületet az EFOP 3.9.2 („Térségi együttműködés a Bakonyaljától a 
Dunáig” ) pályázat keretén belül megvalósuló képzésekről, a projekt részleteiről, a megvalósult 
eredményekről. 

Önkormányzatunk elmúlt időszakában történő energetikai beruházásait alapul véve a Képviselő-

testület úgy döntött, hogy pályázik az "Energiatudatos Önkormányzat" díjra. A pályázatot azóta 
benyújtottuk és elnyertük. A Parlament Felsőházi Termében március 6-án - Áder János köztársasági 
elnök és Szili Katalin korábbi házelnök jelenlétében - ünnepélyes keretek között átvettük.  

Pekár Zsolt polgármester 

A n ya kö n yv i  h í r e k 

Sok szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóját: 
Papp Tamás, és Hadnagy Klaudia kislánya: Nóra Mária 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 
Csonka Sándor (69) 
Ágoston István (63) 

Tankó Mihályné sz.: Kálmán Etelka (87) 
Micskó János (67) 

Bisztricz János (87) 
Czigány Ferenc (83) 

Lanczendorfer Melinda aljegyző 

E N G E D É L Y  N É L K Ü L  F Ú R T  V A G Y  Á S O T T  K U T A K  E N G E D É L Y E Z É S E  

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak fennmaradásával 
kapcsolatos kérelmek benyújtásának határideje, 2020. december 31-re módosult. 

Ezzel egyidejűleg megkezdődött a hatályos szabályozás módosítása, amelyre tekintettel a kérelmek 
benyújtásának részleteiről később, a változások ismeretében adunk tájékoztatást. 

Lanczendorfer Melinda aljegyző 

SIMON ISTVÁN-DÍJ 

Képviselőtestületünk egy nagyon felemelő – rendeletben is meghatározott- kötelességének tett 
eleget a Jászai rendezvénysorozat első napi programján. 
Ászár község önkormányzatának képviselő testülete a 2016. április 28-án tartott ülésén egyebek 
között rendeletet alkotott a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról. 
A rendelet értelmében Ászár Község Képviselő Testülete Simon István díjat adományoz annak, aki 
Ászár község fejlesztésében kiemelkedően munkálkodott, tevékenységével a község gazdaságának, 
kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását kimagaslóan szolgálta, vagy 
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kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végzett, vagy tevékenysége révén Ászár országos, illetve 

nemzetközi ismertségét, hírnevét és rangját növelte, kapcsolatainak körét bővítette. 
A Simon István díjat a polgármester ünnepélyes keretek között a Jászai napok rendezvénysorozatán 
adja át. 
A Simon István-díj adományozására bármely ászári lakos, valamint a községben működő 
intézmény, civil szervezet, egyház, évente április 30-ig írásban, az adományozás alapjául szolgáló 
érdemek felsorolása mellett tehet javaslatot a képviselő testületnek. 
A Simon István díj 2019. évi díjazottjára javaslat érkezett a képviselő-testület részére, a javasolt 
személy Kanozsai Csaba volt az alábbi rövidített indoklással: 

 Kanozsai Csaba a háttérben aktívan tevékenykedő szereplője a falu különböző közösségi 
rendezvényeinek, közéletének. 

 12 évig látta el (jelentős részben tiszteletdíj nélkül) a képviselő – testületben a képviselői 
munkáját, döntéseivel, ötleteivel a település fejlesztését, fejlődését, a lakosok 
életkörülményeinek javítását jelentősen szolgálta. 

 Több mint 14 évig töltötte be az Ászár Községi Sportegyesület elnöki posztját, szervezte a 
település futball életét és a sportélettel kapcsolatos rendezvényeket. 

 A katolikus egyházközségben meghatározó személyként különböző színtereken végez, végzett 
szolgálatokat. 

 A községgazdálkodás területén mai napig szívügyének tekinti a település segítését a téli hó 
eltakarításban, a mezőgazdasági gépi munkákban, a polgári védelem szervezésében. 

Képviselő-testületünk a január 17-én tartott ülésén egyhangúlag elfogadta a javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 

Ászár Község képviselő-testülete 

Kanozsai Csaba részére Ászár közéletében több évtizeden át végzett 
meghatározó színvonalú tevékenységéért a Simon István-díjat adományozza. 

Kanozsai Csaba közéleti tevékenységének kezdete itt Ászáron hosszú-hosszú évekre, sőt 
évtizedekre nyúlik vissza. Ászár község egyházi-és közéletében meghatározó színvonalú 
tevékenységet végzett, sportéletének fejlődését hosszú éveken keresztül lelkiismeretesen szolgálta.  
2002-ben az önkormányzati választáson települési képviselőnek választották Kanozsai Csabát.  
Annak az önálló településben gondolkodó és tevékenykedő önkormányzatnak lett a tagja, amelyhez 
azokban az években rengeteg felelősségteljes feladat társult. Meg kellett küzdeni többek között a 
leválási procedúrákkal, érdekellentétekkel, vagyonátadási nehézségekkel.  
Bizony sok-sok éjszakába nyúló testületi ülésen kellett tudáson alapuló véleményt mondani, felelős 
döntést hozni, míg a leválás folyamata letisztult, rendeződött. Nem kis feladat volt ez.  
A helyhatósági választáson 2006-ban, majd 2010-ben a település polgárai ismét bizalmat szavaztak 
Kanozsai Csabának. Ebben a két ciklusban, képviselői időszaka alatt rég nem látott fejlődésnek 
indult Ászár. Sorra kezdődtek el a tervezések, valósultak meg a beruházások a faluban, melyek a 
lakosok életkörülményeinek javítását jelentősen szolgálták, a településképet szépítették.  
Képviselői munkájának jelentős részét ellenszolgáltatás nélkül látta el. 
Idén ünnepli az Ászár Községi Sportegyesület fennállásának nyolcvanadik évfordulóját.  
Kanozsai Csaba 14 éven át, 1994 és 2008 közötti időszakban látta el az egyesület elnöki pozícióját, 
végezte az ezzel járó feladatokat.  
Szervezte a sportélettel kapcsolatos rendezvényeket, aktívan részt vállalt a falurét focipályává 
alakításában, koordinálta a sportöltöző, a pálya és környéke folyamatos karbantartási munkálatait, 
pályázatot írt és nyert. Az ő elnökségi időszaka alatt jött létre a pálya világítása, épült meg a lelátó.  
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Elismeréssel mesélt Csaba egykori sporttársairól, az egyesület tagjairól, akik szintén nagyon sokat 

tevékenykedtek a focipálya körüli teendőkben, a futball élettel kapcsolatos tevékenységekben, 
amiből egyértelműen azt lehet leszűrni, vallja, hogy siker szempontjából különösen fontos a 
csapatszellem, mert az egyszemélyes hadseregek soha nem visznek előre.  
Kanozsai Csaba munkálkodása a múltban és a jelenben a községgazdálkodás területén is jelentős.  
Csak egy telefon és máris készséggel küldi a markolót, a rakodógépet, a pótkocsit, a vízzel teli 
tartályt. Segít a településen felmerülő földmunkálatokban, gyomirtózásban, vegyszerezésben, a 
polgári védelem szervezésében, a téli hó eltakarításban. 
Kanozsai Csaba neveltetéséből adódóan mélyen vallásos, Isten országa építésén 

munkálkodó, Krisztussal való személyes közösséget vállaló, a Jó Istenre igent mondó római 
katolikus keresztény ember.  
Hosszú éveken keresztül tagja volt és ma is tagja az Egyházi Tanácsadó Testületnek, ötleteivel, 
vélemény nyilvánításával, tevékenységével aktívan hozzájárult annak munkájához.  
Aki szépen énekel, kétszeresen imádkozik. – Tartja a bölcs mondás. Csabát nagyon szép hanggal 
megáldotta meg a Teremtő. Évek óta rendszeres résztvevője a katolikus templomban a nagypénteki 
és virágvasárnapi Passió énekléseknek, ahol hangjával Jézust személyesíti meg. Sajnos tavaly 
kántor úr elhalálozott, helyét és a kántori teendőket senki nem vette át a mai napig. Csaba 
csodálatosan szép hangja vasárnapról vasárnapra kárpótol bennünket a szentmiséken. 
Szép hagyomány lett Ászáron, hogy önkormányzatunk alkalmat teremthet arra, hogy a helyi, 
településünkért tenni tudó és akaró sikeres polgárokat elismerje. Csak a kitartás, a kemény munka, a 
megfelelő alázat és a szerénység az, ami a siker kulcsa lehet. Kanozsai Csaba hordozza ezeket a 
tulajdonságokat, a Jó Isten megáldotta ezekkel a talentumokkal. 
Reméljük e díj számára büszkeség. Büszkeség, mert példakép lett, példakép nekünk, Ászáriaknak. 
Legyünk büszkék mi is kitüntetettjeinkre, hiszen ők településünk fáklyavivői, motorjai, gyakran 
életben tartói. 
Isten tartsa egészségben és áldja Kanozsai Csabát! 

Lejegyezte: Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester 

BORVERSENY 

Március 2-án Etén került megrendezésre a Neszmélyi Borvidék Ászári körzetének 2019. évi 
borversenye. A megmérettetésre 185 minta gyűlt össze a körzet 9 településéről (Ászár, Kisbér, 
Kerékteleki, Bársonyos, Vérteskethely, Császár, Csép, Nagyigmánd, Ete). A 185 tétel 149 fehér 
bort, 16 rosé bort, 20 vörösbort foglalt magába. A borokat országosan ismert borászok, 

szakemberek bírálták történelmi borvidékeinkről, többek között a Móri, Etyeki, Soproni, 

Pannonhalmi, Balaton –felvidéki, Villányi és Neszmélyi borvidékről. 31 arany érem, 66 ezüst érem, 

73 bronz érem és 15 oklevél született. Az ászári borászok közül Böőr Gyula (Matyi Pince), Ligeti 

Gábor, Jámbor Balázs, Sebestyén Imre, Hadnagy Gergő, Petőcz Pincészet, Bősze Pincészet mérette 
meg a borait szép eredményekkel. A legmagasabb pontszámú bor is Ászárról került ki: a Petőcz 
Pincészet Cserszegi Fűszerese lett. A legjobb Szürkebarát szintén Ászárról a Bősze Pincészettől lett. 
A 31 arany éremből 12 Ászárra került. A legeredményesebb borászat az ászári  Bősze Pincészet lett, 
10 borából 8 arany, 1 ezüst és 1 bronz érmet érdemelt ki. Továbbá Ászárra hozott még három 
aranyérmet a Petőcz Pincészet (Petőcz Gábor) és egyet a Matyi Pince (Böőr Gyula) is. 
Gratulálunk a résztvevőknek és további sok sikert kívánunk a 2019. évre is. Kívánjuk, hogy a 

borászok az ászári borokat minél szélesebb körbe tegyék népszerűvé Magyarországon. 

Bősze Csaba borász 
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TOJÁSFÁK A JÁSZAI TÉREN 

Tisztelt Ászári Lakosok! 

A Közösségi Házban működő Kreatív csoport hagyományteremtő szándékkal, a falu lakóinak 

bevonásával a Jászai téren tojásfát szeretne díszíteni. 

Terveink szerint sok-sok, különböző színű, különböző technikával készült tojásokkal díszítenénk fel 

a fákat. 

Kérünk kicsit és nagyot, hogy húsvéti tojás díszeikkel tegyük színessé a közelgő ünnepet! 

Az elkészített díszeket a Közösségi Házban lehet leadni 2019. április 12-ig. 

Aktív részvételt várunk és előre köszönjük. 

Kreatív csoport 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

Január 22-én a Közösségi Házban, teltházas közönség előtt a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium 
és a kisbéri Cseresznyék amatőr színjátszó társulat a magyar kultúra különböző területeiből merített, 
hol vidám, hol meghatóan komoly, rendkívül színvonalas műsorával emlékeztünk meg a Himnusz 
születéséről.  

HÁZASSÁG HETE 

Ászár immár negyedik ízben csatlakozott az országos Házasság Hete rendezvényhez. 

2019- február 16-án szombaton délután hagyományosan köszöntöttük az Ászáron házasodott, 
legalább 25 éves jubileumi 
házassági évfordulót ünneplő 
ászári házaspárokat és azokat 
is, akik a házassági évfordulót 
már csak egyedül érték meg. 
Megtelt a Közösségi Ház az 
ünneplőkkel és 
családtagjaikkal, rokonaikkal. 
Zséfár Csilla 
művelődésszervező üdvözlését 
követően az ünnepelteket dr. 
Istvándi Csilla jegyző 
köszöntötte, majd az adott év 
történelmi eseményeinek, 
érdekességeinek ismertetése 
után Pekár Zsolt polgármester 

nyújtott át virágokat az abban az évben házasságot kötötteknek. (A fehér rózsákat mindenki a saját 
évfordulója szerinti színekkel díszítve kapta: aranylakodalom arannyal, ezüstlakodalom ezüsttel).  

Tóth Gáborné tette hangulatossá a rendezvényt zongorajátékával.  

A legrégebben egymás kezét fogó ünnepelt pár az idén aranylakodalmat ünneplő, 1969. november 
15-én házasodott Zalka László és Babarczi Terézia volt, akiket családjuk is elkísért az ünnepre.  

Idén először köszönthettünk - bár már csak egyedül - olyan ászári asszonyt, aki 70 évvel ezelőtt, 
1949 január 15-én ment férjhez: Szabó Istvánné Izsák Ilonát.  

A hét során az ünnepeltek esküvői fotóiból kiállítást is rendeztünk a Közösségi Házban. 31 
esküvőről kaptunk képet, a legrégebbi fénykép 70 éve készült. A Közösségi Házban elindult egy 
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kézműves szakkör, akik szívvel-lélekkel horgolták erre a napra a kiállítás dekorációját, valamint az 
ünnepeltek jelképes kis ajándékait. 

A hét kezdő és záró vasárnapján a község mindhárom gyülekezete istentiszteleten, szentmisén 
könyörgött a házasokért, házasságokért. 

Február 18-án zárult az országban a Házasság Hete rendezvénysorozat, melyhez immáron harmadik 
alkalommal Ászár is csatlakozott. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a 
család értékeire és fontosságára. A hét során a református és evangélikus felekezet lelkészei 
istentisztelet keretében imádkoztak a házasokért, házasságokért. 

JÁSZAI MARI EMLÉKNAP 

„Jászai Mari Ászáron született és mindösszesen 3 évig lakott itt, de szülőfaluja a mai napig büszke 
erre az egyszerű tényre, büszkén mondjuk a nagy művésznőt a „Mi Marinknak”. Volt egy csodája a 
magyar női színjátszásnak, aki a mai napig követhető nyomott hagyott a magyar 

színházművészetben. Mi ászáriak 
büszkék vagyunk erre a Csodára, 
mert ez a Csoda itt született, itt: 
Ászáron.” Pekár Zsolt 

A 2019. február 24-én tartott 
Jászai Mari Emléknapon együtt 
ünnepelt velünk a Nemzeti 
Színház képviseletében Szabó 
Ágnes vezérigazgatói megbízott 
asszony.  

A nagy tragika születésének 169. 
évfordulóján az ünnepi műsorban 
Sulyok Tamás mesét mondott, 
Fajkusz Vanessza és Garas Fanni 
népdalt énekelt. A Jászai Mari 
Nyugdíjasklub, - mint minden 

évben -, most is versekkel, dalokkal színesített megemlékező összeállítással készült névadójuk 
születésnapjára. 

A fenti három cikket Ászár facebook oldaláról tallózta: Pekár Zsolt polgármester 

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 

Aki teheti, támogassa adója 1%-ával az ászári székhelyű civil szervezeteket. Adóbevalláskor a 
rendelkező nyilatkozaton a támogatandó szervezet nevét és adószámát kell feltüntetni. 

 ÁSZÁR KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 18614938-1-11 

 ÁSZÁRI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET 19143853-1-11 

 Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár 18609154-1-11 

 A Jászai Mari Általános Iskoláért 18611227-1-11 

 Ászári Ovi Alapítvány 18608517-1-11 

 KERÉKTELEKI HORGÁSZEGYESÜLET 19376565-1-11 

A civil szervezetek nevében megköszönve:  Pekár Zsolt polgármester 
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A HÁZIORVOS HÍREI 

Háziorvosi tevékenységem során a gyógyító munka mellett egyre inkább érezzük a prevenció 
(megelőzés), valamint a szűrővizsgálatok kiterjesztésének fontosságát. 
A szűrővizsgálatok célja, hogy felderítse a környezeti rizikótényezőket (dohányzás, túlzott 
alkoholfogyasztás, mozgásszegény életmód), biológiai kockázati tényezőket, mint magas 

vérnyomás, emelkedett koleszterinszint, vércukorszint, illetve a korai stádiumban lévő daganatos 
betegségeket. 
A szűrővizsgálat módjai: az alkalomszerű és a szervezett szűrés. Az alkalomszerű szűrés a 
mindennapos orvosi tevékenység része, a bármely más célból létrejött orvos-beteg találkozás (pl. 
jogosítvány meghosszabbítása) során történő vérnyomás és vércukormérés, testsúlymérés, fizikális 
vizsgálat, EKG vizsgálat, emlővizsgálat, szájüreg ellenőrzése . 
A másik lehetőség a szervezett szűrés .az egészségügyi ellátórendszer, mint szolgáltató által 
kezdeményezett, közpénzből finanszírozott, veszélyeztetettnek minősülő lakosságcsoportokra 
kiterjedő népegészségügyi tevékenység. A szűrésbe bevont lakosságcsoportok meghatározása az 
életkor alapján történik. 

Szervezett szűrővizsgálat volt pl. Magyarországon a tüdőszűrés. A TBC (tuberkulózis) előfordulása 
hazánkban nagyon ritka, gyakorlatilag elhanyagolható, ezért ennek szűrését megszüntették. Jelenleg 
szervezetten a nők emlőszűrése történik 2 évente behívóleveles módszerrel. Fontos továbbá a nők 
méhnyakrák-szűrése, mely 3 évenként ajánlott, ez elérhető a területileg illetékes (kisbéri) 
nőgyógyászati szakrendelőben. A férfiak prosztatarák szűrése szintén ajánlott évente-kétévente az 
Urológiai szakrendelésen. 
Tekintettel a vastagbél- és végbéldaganatos megbetegedések és halálozások magas számára 
Magyarországon, körzetem megállapodást kötött a Nemzeti Népegészségügyi Központtal (röviden 
NNK) annak érdekében, hogy részt vegyünk a behívóleveles vastagbélrák-szűrés programban. A 

szűrést székletmintából végzett teszt segítségével végzik. A széklettartályokat a háziorvosi 
rendelőben az asszisztensnőm Holló Ferencné Anikó adja át, egyúttal rögzíti a nevet és az adatokat 
a számítógépes rendszerben. A vizsgálat menetéről, a tudnivalókról itt kapnak tájékoztatást az 
érintettek. Az eredményeket elektronikusan kapjuk meg két-három hét elteltével. A program 2018 
decemberében indult, sikeres, nagyon sokan eljönnek elvégeztetni a vizsgálatot. Amennyiben a 
vizsgálat rejtett vérzést igazol, akkor béltükrözéssel (colonoscopiaval) kell tovább vizsgálni a 
pácienst. Ennek megszervezése, az érintett továbbküldése, időpontegyeztetés szintén a körzeti orvos 
feladata. 

  A nemzetközi és hazai ajánlásoknak megfelelően kétlépcsős módszerrel 300.000 fő 50 és 
70 közötti magyarországi biztosított lakos vastagbélszűrése kerül lebonyolításra. A projektben 
megvalósításra kerülő szűrési program a korábbi pilotszűrések tapasztalataival kiegészülve 
megalapozza a vastagbélszűrés országos kiterjesztését és folyamatos végzését kétévenkénti 
ciklusban. 

Dr. Nemes Tünde háziorvos 

GONDOLATÉBRESZTŐ TALÁLKOZÁSOK ÁSZÁRON 

Nagy örömmel osztom meg a hírt a kedves Olvasókkal: egy újabb fantasztikus gondolatébresztő 
előadás vár ránk melynek témája: Együttérző kommunikáció. Miért is hasznos számunkra ennek a 
kommunikációs módszernek a megismerése? 

Szinte minden hozzám forduló esetében és sokszor a saját bőrömön is tapasztalom, hogy nagyon 
nehezen és nagyon ritkán tudunk „én kifejezően” beszélni, sokkal inkább a támadó kommunikáció 
az, amit alkalmazunk emberi kapcsolatainkban. (Ez nem csak a személyes felismerésem, jó pár cikk 
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és könyv is született már ebben a témában.) Mit is jelent ez? Nézzünk egy hétköznapi példát a 
gyerekeinkkel való beszélgetésekből:  
- Miért hoztál már megint rossz jegyet? (Ez már nem az első rossz jegy, tehát a hangszín jócskán 
emelkedett.)  

- A tanár tehet róla, mert olyat kérdezett, amit le sem adott/hamar beszedte stb. vagy - A többieké is 
rossz lett. vagy - Ja, persze, megint én vagyok a hibás! vagy - Miért? Neked sosem volt rossz 
jegyed? 

Együttérző kommunikációval ez például így is hangozhat a szülő részéről:  
- Elszomorít, hogy megint rosszabb jegyet szereztél annál, mint amire tudom, hogy képes lennél. 
Mit gondolsz? Hogy történt ez?   

Egy ilyen indításra lássuk be, sokkal nehezebb támadólag reagálni. Ha pedig a gyerek azt szokja 
meg, hogy a szülők ilyen módon fejezik ki magukat, ő is átveszi ezt a sokkal békésebb, önkifejező 
kommunikációs stílust. A legjobb persze az lenne, ha ő is megtanulná, hogyan tudja kifejezni a 

gondolatait, érzéseit, ezzel együtt pedig a felelősségvállalást is gyakorolná.  
Egy másik példa, ahol nem is kell hozzá veszekedés, hogy megnyilvánuljon a támadó 
kommunikáció:   

- Megint késtél.   

- Te sem szoktál pontos lenni.   

Mint látjuk az effajta beszédstílus az élet minden területén megmutatkozhat, ahol emberek 
egymással kapcsolatba kerülnek. Legyen az párkapcsolat, munka, vagy bármilyen más emberi 
kapcsolat.  

Ebből kifolyólag az együttérző kommunikációnak az élet minden egyes területén hasznát tudjuk 
venni. Segítségével békésen rendezhetjük a vitás helyzeteket, ezáltal emberi kapcsolataink 
harmonikusabbá válhatnak. Megtanulhatjuk, hogyan fejezzük ki őszintén érzéseinket, 
gondolatainkat, hogy azok mások számára is érthetőek és befogadhatóak legyenek. Segítségével 
előtérbe tudjuk helyezni együttérző énünket, mellyel oda tudunk figyelni másokra és könnyebben 
megérthetjük az ő érzéseiket, gondolataikat.  
Az együttérző kommunikáció elsajátítása már egészen kicsi kortól ajánlott, így a gyerekeket is sok 
szeretettel várjuk.  
Minden résztvevő nyomtatott anyagot kap az előadáson hallottakról, így otthon is könnyen 
feleleveníthető és gyakorolható lesz az önkifejező, együttérző kommunikáció. Az előadás végén 
lehetőség lesz kérdések feltevésére is.  

Az előadás ideje: 2019. Március 28. csütörtök, 17:30  

Helyszín: Jászai Mari Általános Iskola aulája  

Előadó: Kovács Erika gyermekagykontroll oktató, pedagógus, előadó   
Belépőjegy ára:  1500 Ft  

  

 Az ászári iskola diákjai számára a belépés ingyenes.  
  

 Más általános iskolák diákjai számára: 1000 Ft  

Jegyrendelés: 20/555-9255; eletterkepem@gmail.com;  facebook üzenetben: Vidáné 
Sinigla Melinda, vagy Gondolatébresztő találkozások 

További információk: www.eletterkepem.hu/Gondolatébresztő találkozások 

Erikával együtt minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! 

Vidáné Sinigla Melinda szervező 

  

mailto:eletterkepem@gmail.com
http://www.eletterkepem.hu/Gondolatébresztő
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ÉLELMISZER ÉS RUHAOSZTÁS 

December 22-én lelkes kis csapatunk ismét megragadta az alkalmat immáron másodszor, hogy 
segítsen a rászoruló helyi kedves embertársainkon. Reggel 9-kor a 

Jászai Mari Általános Iskola aulájában tartós élelmiszer és ruhaosztásra 
került sor. Nagy örömünkre sokan jöttek el és közel 40 család tudott 
részesülni a Győri Hit Gyülekezete és Ászári csapata valamint a HISZ 
által felajánlott kb. 500kg-nyi ruha, és kb. 550kg-nyi száraz élelmiszer 
csomagokból. Az osztás során egy finom süti és kávé elfogyasztása 
során lehetőség nyílt életvezetési tanácsadásra és lelki segély kérésére. 
Látva a szívélyes fogadtatást a HISZ tervezi, hogy a közeljövőben is 
hasonló akciókkal segíti a rászorulókat településünkön.  
További lelki segélyadással kapcsolatban kereshetik a HISZ helyi 

képviselőjét az alábbi telefonszámon:06-20-9-749-158 

Horváth Levente 

HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

Kedves Olvasóink! Tisztelt Lakosság! 

Szeretném röviden tájékoztatni Önöket, hogy mi is történt az utóbbi pár hónapban 
intézményünkben. 
Szeptemberben, mint minden iskolában, így a miénkben is bevezetésre került a Kréta rendszer. 
Kollégáim és a szülők is vegyes érzésekkel fogadták. Az első morgolódások, ellenérzések azonban 
egyre inkább elhalványultak, és most már mindenki biztonsággal használja. Pozitív hozzáállás 
jellemzi mind tantestületünket, mind pedig a szülőket. Nagy előnye, hogy a szülők napra kész 
információkat kapnak a gyermek haladásáról, hosszabb hiányzás esetén is jól követhető a tananyag, 
könnyebb pótolni azt, (ehhez az akarat is szükséges) hiszen még mobilalkalmazással is elérhető a 
rendszer. Egyről azonban nem szabad megfeledkeznünk, ez nem válthatja ki a gyermekünkkel való 
napi beszélgetést, dicsérő, buzdító, vagy éppen elmarasztaló szavakat. Továbbra is elengedhetetlen 
feltétele az eredményes munkának a szülő-diák-pedagógus együtt gondolkodása és cselekvése. 
Ebben mi mindig partnerek voltunk, és leszünk is.  
Január 2. felében diákjaink hazavitték a féléves értesítőket is. A féléves bizonyítványokat áttekintve 
sok jót, de bizony kevésbé jót is el kell mondanunk. Iskolánkban 8 évfolyamon, 11 osztályban 208 
diákunk tanul. Évről évre nehezebb a gyerekeket motiválni, meggyőzni arról, hogy a tudás érték, és 
a továbbtanulás elengedhetetlen feltétele. Az első és második osztályban még szöveges értékelést 
kaptak tanulóink, 3-8. osztályosaink tudását félévi osztályzatokkal értékeltük. Közülük többen 
kitűnő /14 fő/ és jeles /20/ fő/ bizonyítvánnyal büszkélkedhetnek. Ugyanakkor az igazsághoz az is 
hozzátartozik, hogy soha ilyen magas nem volt még a bukások száma. Több diákunk 4-6 

tantárgyból is elégtelen osztályzatot kapott, annak ellenére, hogy biztosítjuk számukra a 
korrepetálást, illetve a tanulószobai és napközi otthonos ellátást, ami segítené a másnapra való 
felkészülésüket. Most Önökben is felmerülhet a kérdés, hogy történhetett ez meg? A válasz 
aránylag egyszerű: amikor a diák elutasítja a segítséget, és csak a csavargáson és a semmittevésen 
jár az esze, még azt a minimumot sem teljesíti, amit kér tőle a tanára, az eredményeire csak egy 
vállrándítással reagál, akkor mit tudunk még tenni? Természetesen nem adjuk fel, és továbbra is 
próbálkozunk, segítünk, de ehhez a szülőnek és a diáknak is partnernek kell lenni, csak így érhetünk 
el eredményt.  
Február 7-én ünnepélyes keretek között elbúcsúztattuk intézményvezető asszonyunkat, dr. Lunkné 
Nyuli Mártát.  A Szülői Munkaközösséggel összefogva meglepetéssel készültünk: diákjaink 1-1 

osztályt képviselve versekkel, dalokkal, rövidebb prózai szövegekkel, énekkarunk kedvenc dalával 
és sok-sok virággal búcsúzott Márti nénitől. Nem feledkeztek el róla 1. tanítványai sem, aki tehette 
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eljött, és kedves szavakkal, jó kívánságokkal köszöntötte fel. Erről bővebben olvashattak a 24 Óra 
és a Kisföld számaiban is.  

Bárányné Nagy Katalin intézményvezető 

Intézményünkben a sok kötelező óra mellett nagyon színes és változatos programokat is 
biztosítottunk tanulóink számára, ezt szeretném megosztani Önökkel a következő sorokban: 

A „Falukarácsony” és az iskolai karácsonyi műsor megszervezése 2018. decemberében, mint 
minden évben a 4. osztály feladata volt. A műsor összeállításában a 4. osztály tanulói mellett a 

Diákszínjátszók, az 
énekkar és a 
zeneszakkörösök vettek 

részt. A diákszínjátszókat 
Deák Annamária, az 
énekkart és zongora-

szakkörösöket 
Mészárosné Fehér 
Gabriella, a 4. osztályt 
Sinigláné Gurumlai 
Piroska készítette fel. A 
jelmezek és a díszlet 
Greinerné Ábrahám 
Erzsébet ügyes kezeit 
dicsérték 

Diákjaink nagy örömmel 
készültek erre az ünnepre. 
Mindegyik szervező és 

szereplő igyekezett meghitté tenni a Falukarácsony estéjét. 
A 4. osztályos tanulók versekkel, Betlehemes játékkal készültek, a diákszínjátszók pedig Móra 
Ferenc megható elbeszélését, a „Történet az egyik csalóról” című darabot adták elő a színpadon. A 
műsor színvonalát énekkarunk dalai mellett emelte a zeneszakkörösök zongora- és furulyajátéka. A 
furulyásokat betanította Zimonyi Gábor. 
Az est lezárásaként a vendégeket szívesen láttuk egy kis mézes süteményre, melyet a 8. osztály 
tanulói készítettek Garas Marianna osztályfőnökkel, a 4. osztályos szülők pedig finom 
zsíroskenyérrel, teával, forralt borral kínálták a jelenlévőket. 
A műsor után a vendégek vidáman beszélgettek egy kis falatozás és forró ital kortyolgatása közben. 

Sinigláné Gurumlai Piroska 

Ezt követte a farsangi bálunk. 
Programunk a tanulók jelmezversenyével vette kezdetét az intézmény tornatermében. A sorszámok 
kiosztását követően osztályokba rendeződve megkezdődött a felvonulás az 5 tagú zsűri elé. Az alsó 
tagozatos diákok közül szinte majdnem mindenki beöltözött, így hatalmas verseny alakult ki a 
korosztályokon belül is. Nemcsak egyéni felvonulásoknak lehettünk a tanúi, hanem voltak 
csoportok is, akik kisebb produkciókkal örvendeztették meg a zsűritagokat és a közönséget. A 
verseny zárásaként még egyszer minden diák körbevonult a tornateremben, hogy mindenki 
szemügyre vehesse a jelmezeket.  
Az eredményhirdetésre nem sokkal később már az iskola aulájában került sor, ahol a folyamatos 
zene táncolásra, mulatozásra buzdította a kedves vendégeket. Minden osztályban a legjobb 3 
helyezett nyereményben részesült. 
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A tombolahúzásra ezután került sor. A rengeteg felajánlásnak köszönhetően sok diák tért haza 
kisebb-nagyobb nyereménnyel. A fődíj egy házilag készített, gyönyörűen dekorált torta volt.  
Az események hangulatáról mind végig a volt ászári tanulónk /Boros László/ és segítői 
gondoskodtak. Stílusban a diákok igényeihez közel álló zeneszámok hangzottak el. Több tanulói 
kérés is teljesült, így saját ízlésüknek megfelelően alakították a gyerekek a zenék sorrendiségét.   

 

Tisztelet és köszönet a 2. osztályos szülőknek, akik a rendezvény lebonyolításában segítettek. 
Reméljük a gyerekek jól érezték magukat, élményekben gazdagon tértek haza. 

Lovasi Péterné 

„Utazzunk együtt a zene szárnyán térben és időben! Különböző korok, zenei stílusok várnak 
ránk, egy-egy különleges dallal”- hangzott a felhívás 

2019. február 12-én, a tanév során 
második alkalommal vehettek részt 
diákjaink a kisbéri Művelődési 
Házban megrendezésre került 
filharmóniai hangversenyen. 
A tanulók újszerű hangzásvilággal 
ismerkedhettek meg a Four Fathers 

együttes jóvoltából. A négy énekes a 
budapesti Honvéd Férfikar és a 
Nemzeti Énekkar tagjai, akik a 
capella- azaz hangszerkíséret nélkül- 
adtak elő népszerű dallamokat, 
egészen a gregorián zenétől napjaink 

rock and roll zenéjéig. Előadásaikból nem hiányozhattak a magyar- és világslágerek feldolgozásai 
sem, többek között Girl Of My Dreams, Old Fashioned Love, Reszket a hold a tó vizén, Postakocsi, 
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Csavard fel a szőnyeget vagy a Hotel Menthol. Hangulatos, humorral fűszerezett műsorukat nagy 
élvezettel hallgatta a közönség. A zenészek több ízben bevonták a gyerekeket a produkciókba, ezzel 
is inspirálva a diákságot a klasszikus és a modern zene megismerésére, megszerettetésére. A 
következő koncertre március 25-én kerül sor, melyen a Duna Szimfonikus Zenekar előadását 

élvezhetjük.  
Mészárosné Fehér Gabriella 

Furulyásaink sikere Győrben 

A kora tavasz első jele, ha meghívó érkezik a furulyafesztivál szervezőitől. Idén február 20-án 
gyűltek össze Győr város és környékének furulyásai. A seregszemlére tíz óvodai és iskolai csoport 

jelentkezett. Az Egyetemi Hangversenyterem zsúfolásig megtelt muzsikusokkal, hozzátartozókkal 
és zenebarátokkal. Nem hiába – az érdeklődők változatos műsort hallgathattak végig. 

A fesztivál bővelkedett 
emlékezetes pillanatokban, nehéz 
lenne felsorolni mindet. Jó volt 
látni a picurka óvodások 
igyekezetét; kellemes volt Bachot 
és Telemannt hallgatni, jólestek a 
fülnek a dallamos evangélikus 
korálok. A modern muzsika 
kedvelői is találtak kedvükre való 
műsorszámokat, felcsendültek 
musical részletek és filmzenék is. 
A korábbi évekhez hasonlóan a 
Mosonszentmiklósi Széchenyi 
István Általános Iskola és AMI, a 
Lébényi Általános Iskola és AMI, 
valamint az Ászári Jászai Mari 
Általános Iskola növendékei 

közösen, ütősök kíséretében álltak színpadra. Az idei, már a XXVI. Győri Furulyafesztivál volt, 
melyen Zimonyi Gábor tanár úr átiratait, Vangelis két ismert dallamát, a Himnusz és a Tűzszekerek 
címűt adtál elő a nagylétszámú - 36 főből álló – furulyazenekarral. Közreműködtek a felkészítő 
tanárok is: Bakacs Zsolt ütőhangszereken, Zimonyi Gábor zongorán. A közös produkciót vastapssal 
honorálta a lelkes közönség. 
Hallhattunk szóló számokat, kisebb- és nagyobb együtteseket. Megszólaltak műanyag és fafurulyák; 
fehérek, barnák és kékek; szopránok, altok, tenorok és basszus is. Játszottak kezdők, rutinosabbak 
és művészek is. 
A fesztivál meglepetésvendége Kovács Bálint, a Virtuózokból is ismert fiatal győri furulyaművész 
volt, aki növendékkorában maga is szerepelt a Furulyafesztiválokon. A rendezvény a tanári együttes 
ismételt fellépésével, majd a hagyományos közös furulyázással zárult.  
Úgy tetszett, Győrben akkor és ott megvalósult Kodály Zoltán óhaja: Legyen a zene mindenkié! 

Zimonyi Gábor 

Jászai Napok iskolánkban 

2019. február 22-én, pénteken rendeztük meg iskolánkban, immár 21. alkalommal a Jászai Mari 
Mese- és Prózamondó Versenyt. Öt korcsoportban versenyeztek a gyerekek. A legkisebbeket az 
óvodások képviselték. Délután két órára megtelt az iskola aulája izgatott diákokkal, felkészítő 
tanárokkal és szülőkkel. Őket Bárányné Nagy Katalin, iskolánk megbízott igazgatója köszöntötte, 
majd a 4. osztályosok Banyabalhé címmel, egy vidám történetet adtak elő a vendégeknek, ami 
mosolyt csalt a lámpalázas versenyzők arcára is. Külön megtiszteltetés volt számunkra, hogy 

https://www.youtube.com/watch?v=YlmTsGNke3A
http://virtuozok.hu/
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iskolánkban köszönthettük Dr. Veres Zoltánt, a Megyei Közgyűlés főjegyzőjét, aki szívesen vállalta 
a zsűrizést a felsős korosztályban. Iskolánkat a következő tanulók képviselték: Petőcz Dániel (1. o.), 
Nagy Mia és Tóth Zalán (2.o.), Rezi Ákos (4. o.), Szloboda Dorka és Gyovai Ágnes (5.o.), Sulyok 

Tamás (6. o.), Haklits Hadasa (7.o.). Diákjaink 
szépen szerepeltek a versenyen. Nagy Mia II. 
helyezést, Sulyok Tamás és Haklits Hadasa III. 
helyezést értek el. A óvodások korcsoportjában 
Ligeti Fruzsina nyerte a versenyt. Gratulálunk 
nekik! 

A Jászai rendezvénysorozat egyik állomása a 
február 23-án, szombaton megrendezett ünnepi 
műsor volt, melyet iskolánk tornacsarnokában 
tartottunk. A terem megtelt szülőkkel, 
vendégekkel, diákokkal. Megtisztelt minket 
jelenlétével Popovics György, a Megyei 
Közgyűlés Elnöke, aki külön köszöntötte a 
vendégeket. A műsor első felében a meséé, 

gyermekdaloké volt a főszerep. Iskolánk zeneművészeti szakkörének növendékei előadásában 
számos zongora- és furulyadarabot hallhattunk. Az első osztályosok Móra Ferenc meséjét adták elő 
„A jó orvosság” címmel. Majd meghallgathattuk az előző napi prózamondó verseny dobogósainak 
meséjét is. A 7. a. osztályosok jelenete egy szülői értekezletre kalauzolta a nézőket, és arra keresték 
a választ, hogy miért olyan a gyerek, amilyen. A műsor második részében a táncé volt a főszerep. 
Fellépett iskolánk néptánc- és modern tánc csoportja is. A 8. osztályosok a filmzenék világát 
idézték fel, míg a 6. osztályosok a vadnyugatot varázsolták a nézők elé. A 7. b. osztályosok pedig 
hip hop táncot tanultak be erre az alkalomra. A 4. osztályosok Banyabalhé című jelenetüket adták 
elő.  

 

A műsort iskolánk énekkara zárta Presser Gábor: Egy elfelejtett szó című dalával, ahol a 
legtehetségesebb diákjaink szólót énekeltek. Egy szép és egyben tartalmas délutánt tölthettünk el 
együtt.  

Deák Annamária szervező pedagógus 
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Zrínyi Ilona Matematika Verseny 

A Zrínyi Ilona Országos Matematikai Verseny a Matematikában Tehetséges Gyermekekért 
alapítvány (MATEGYE) által 1990 óta megrendezett országos matematikai verseny. Indulói a 
magyarországi és a határon túli magyarul beszélő 2–12. osztályos tanulók lehetnek. A verseny két 
fordulóból áll: egy megyei/körzeti részből és egy országos döntőből. Iskolánkat az idei tanévben 26 
fő képviselte a matematikai tesztekben járatos tanulók közül.  
A megyében több iskola ad helyszínt a körzeti fordulónak. Az előző évekhez hasonlóan az ászári és 
bakonyaljai gyerekek a Kisbéri Petőfi Sándor Általános Iskolában írhatták meg az első forduló 
feladatsorait. A népszerű versenyt megyénként és évfolyamonként 200-300 gyerek írta meg. 
A verseny előkészületei a folyamatos készülés mellett a novemberi regisztrációval kezdődtek. Az 
alsó tagozatos tanulóknak 60 perc állt a rendelkezésükre, ahol 25 feladatot kellett megoldaniuk. Az 
5. és 6. osztályosok 25 feladatára a nehézségi szintek emelésével 75 perc, a 7. és 8. évfolyamon 
pedig a 30 feladatra 90 perc jutott. A megoldásokat egy kódlapon kellett bejelölni, ezzel 

megkönnyítve a javítók feladatait.  
Legeredményesebb tanulóink évfolyamonként: 

2. osztály: Szabó Dávid 

3. osztály: Szécsényi Tímea 

4. osztály: Csonka Nóra 

5. osztály: Tóth Lőrinc 

6. osztály: Kiss Kevin 

7. osztály: Kakula Eszter 

Szécsényi Tímea a nagyon szép teljesítményével részt vehetett az ünnepélyes eredményhirdetésen 
is a tatai Kőkuti Általános Iskolában, ahol a 10. helyezésért járó oklevelet vehette át. 
A tanulókat felkészítő pedagógusok: Lovasi Péterné, Kovács Kinga, Sinigláné Gurumlai Piroska, 
Garas Mariann, Kakula Zsoltné 

Garas Mariann versenyszervező 

BESZÁMOLÓ AZ VI. MAGYAR SAKKVILÁG KUPÁRÓL 

 

A Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár immáron 6. alkalommal szervezte meg a Magyar 
Sakkvilág Kupát Ászáron. 
A versenyt 4 fős csapatoknak hirdette meg az egyesület, de fontos kitétel volt, hogy magyar 

sakkozóknak kellett jönni 2000 fő alatti településről. Ha egy településen nem élnek ennyien, akkor 

több település sakkozói is összeállhattak, de összlétszámuk nem haladhatta meg a 2000 főt. 
A résztvevők a kisbéri Kincsem Hotelben és az ászári Rembrandt vendégházban aludtak. Némi 
változás volt az előző évek gyakorlatához képest, hogy mindenki a Kincsemben étkezett és a 
verseny helyszíne pedig a patinás Közösségi házban volt. 
2018. december 7-9. között lezajlott versenyen 22 csapat indult, közöttük 2 Magyarország mai 
határain túlról. 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Matematik%C3%A1ban_Tehets%C3%A9ges_Gyermekek%C3%A9rt_alap%C3%ADtv%C3%A1ny&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Matematik%C3%A1ban_Tehets%C3%A9ges_Gyermekek%C3%A9rt_alap%C3%ADtv%C3%A1ny&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1990
https://hu.wikipedia.org/wiki/Matematika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Verseny_(pedag%C3%B3gia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Megye_(k%C3%B6zigazgat%C3%A1si_egys%C3%A9g)
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Az erdélyi farkaslakai család a nagy távolság miatt már csütörtökön megérkezett, míg a délvidéki 
Felsőhegyről csak pénteken indultak. Az „csak” 315 km. 
Volt 3 csapat, akik egy-egy családot alkottak. Farkaslakáról apa és fia, lánya, és egy nagybácsi jött 
el. Az édesanya a kis unokára vigyázott, a vő pedig beült a vegyes csapatba.  Vasszentmihályról 
apa, lánya és két fia jött el. Mátraszőlősről apa három fiával játszott, az anyuka pedig izgult értük. 
A programsorozat pénteken indult Pál József, egyesületünk Felügyelő Bizottságának volt elnöke 
emlékére meghirdetett snell versennyel. A versenyen 50 fő indult. A párosítás svájci rendszerben 
zajlott, 2x5 perces játékidővel, FIDE szabályok szerint. 
Közben pálinkákat kóstolhattak a résztvevők. 
Szombaton reggel 9 órakor kezdődött az ünnepélyes megnyitó. A megnyitón jelen volt és köszöntőt 
mondott Pekár Zsolt, Ászár Község polgármestere, és Popovics György, a Komárom-Esztergom 

Megyei Közgyűlés elnöke. Popovics úr ismeri a sakkéletet, maga is szervezője volt a közeli 
Bábolna város egyik nagy versenyének. Az elnök úr, aki vándorserleget ajánlott fel és ebben az 
évben is megtette a versenyen az első lépést, ezzel megnyitotta a rendezvényt. 
Szombaton 6 fordulót játszottak a játékosok. A párosítás svájci rendszerben zajlott, 2x20 perces 
játékidővel, FIDE szabályok szerint. 
Az élmezőnyben nagyon színvonalas csaták zajlottak, de a többi táblákon is láthattunk érdekes 
állásokat, megoldásokat. A mérkőzések végig nagyon sportszerűen zajlottak, a versenyvezetőnek 
szinte nem volt dolga. 

Este a kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium tanulói és felnőtt amatőr színjátszói adtak elő 3 
jelenetet. Minden érdeklődő hatalmas tapssal jutalmazta az előadást, különösen azt a darabot, 
amiben sakkos témát dolgoztak fel. Persze a székely szótár és a telefonhasználó is emlékezetes 
jelenet volt. 

A vacsora után hagyományosan borkóstolót tartottunk a helyi Szabó Gábor boraiból, miközben 
természetesen sokan sakkoztak. A borokból felkészült és rövid szösszeneteket mesélt Bánszegi 
Attila és Német Ferenc. 
Akik fáradtak voltak, azok a szálláshelyükön pihenhettek, vagy a kisbéri Kincsem Hotelben 

wellneszezhettek. Voltak fiatalok, akik meglátogatták a helyi szórakozó helyeket. 
Vasárnap reggel folytatódott a verseny. 
Az élmezőnyben mindig nagyon feszült mérkőzések voltak, nehéz volt ekkor a végeredményre 
tippelni. A csaták végén bizony néha felborult a papírforma. 
Az eredményhirdetés a rendező egyesület elnökének bevezetőjével kezdődött. Majd a polgármester 
úr elmondta, nagyon tetszik neki, ha egy civil szervezet ennyire aktív, mert ilyenkor a Testületnek 
szinte „nincs dolga”. A civil szervezetek nagyon fontosak a kistelepülések életében, így stratégiai 
partnerként tekintenek rájuk a képviselők. Ezt a rendezvényt pedig felveszik a helyi Értéktárba, 
mert már 6. alkalommal bizonyította életképességét. Nagy megtiszteltetés ez az egyesületünknek. 
A versenyt Farkaslaka (Erdély) nyerte, Zánka-Mindszentkálla és Uszód előtt. A határon túli másik 
csapat, a Felsőhegy (Délvidék) a 14. lett. A Rendező csapat a 11., Ászár csapata pedig a 12. lett. 
A helyezett csapatok  értékes adományokat kaptak  - könyveket, kiadványokat, készleteket, 
sakkórákat -, valamint minden résztvevő kapott 1-1 üveg ászári bort és emléklapot. Új típusú 
ajándékokkal is készültünk: gravírozott borospohár készleteket kaptak a díjazottak, amin a verseny 
neve és dátuma látható. Valamint 4 csapatból 2-2 fő kapott a Rembrandt vendégházban 3 nap / 2 

éjszakát tölthet. 
A legfiatalabb résztvevő a kicsi Anna (Erdély) 1 éves, a legidősebb pedig 82 éves Varga Ferenc 
(Kisbér-Ászár) volt. 
Köszönjük a támogatást Ászár Község Önkormányzatának, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, 

Czunyiné Dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselőnek, az Ászár Község Közalapítvány 
Kuratóriumának, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatnak, Popovics György elnök úrnak 
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a Magyar Sakkvilág tulajdonosának, Németh Zoltánnak, Pekár Zsolt polgármester úrnak, Pál 
Katalinnak, Pál József özvegyének, Márkus Józsefnek, a Közösségi ház munkatársainak és 
természetesen az egyesület minden, a versenyen aktív tagjának. 
Azt éreztük, mi szervezők-lebonyolítók, hogy aki eljött, egy jól megszervezett versenyen kiválóan 
érezte magát. A verseny után kapott elismerések és az azóta kapott visszajelzések is ezt igazolják. 

Malomsoki László Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár egyesületi elnök 

ÁSZÁRI HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 

TEADÉLUTÁN 

Az Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület február elején ismét megtartotta a már 
hagyományosnak tekinthető teadélutánt. 
Most az Ászár-Kisbér viszonyról hallhattunk a meghívottaktól. Kisbérről Balogh János bácsi, 
Ászárról Sebestyén Imre bácsi és felesége Bözsi néni, valamint Varga Mihályné, Teri néni mesélte 
az érdekes történeteket. Az Ászár-Kisbér foci meccsek mindig rangadónak számítottak, már akkor 
is, mikor a játékosok gyalog mentek át a szomszéd településre. Meséltek arról, hogyan sikerült 
valakinek udvarlót találni, amiből később házasság lett. De a II. világháború és 1956 eseményeiről 
is hallhattunk történeteket. Jani bácsi jóvoltából sok fényképet nézhettünk meg, ami főleg a TSZ-es 

időkből származik. Mint mondta, ő volt az Aranykalász Mgtsz fotósa, amit az akkori megyei 
napilap fotóriportere nehezen viselt el. Példa volt erre egy zárszámadás, ahol a Dolgozók Lapja 
riportere megkérdezte, hogy „itt van-e a Balogh Jancsi”?  Miután igenlő választ kapott a kérdésre, 
autóba ült és visszament Tatabányára. Mi maradtunk volna még tovább is, és hallgattuk volna a két 
„szomszédvár” történeteit, de a fényképnézegetés, és a kötetlen beszélgetések után hazafelé 
indultunk. Hittel reméljük, hogy tudjuk még folytatni ezt a megkezdett munkát, és tudunk még 
kellemes emlékeket felidézni, szüleink, nagyszüleink, dédszüleink ászári életéből. 
Köszönjük tagtársaink közreműködését, az iskola segítségét. Bősze Csaba, és Szabó Gábor 
felajánlásait. 

Kálmán János elnök 

NYUGDÍJAS KLUB RÖVID HÍREI 

ELŐADÁSOK – ÁSZÁRON 

A Nyugdíjas Szövetség, Komárom-Esztergom megyei Szövetsége – Ászáron tartotta a 2019. évi 
első rendezvényét, 2019. február 6-án az Ászári „Jászai Mari” Nyugdíjasklub közreműködésével. 
A rendezvényen a térségben működő nyugdíjasklub tagjai is részt vettek 

 - Etéről 
 - Tárkányról 
 - Kisbérről 
 - Vérteskethelyről, valamint a 

 - Megyei Szövetség tagjai és a 

 - Vendéglátók – Ászárról. 
 

Az előadások a mindenkit érintő – vagyonvédelemről, valamint az időskort érintő feledékenység – 

életszemlélet témakört érintette, illetve példákkal szemléltette. 

A kisbéri rendőrkapitány Dr. Szalai Péter mélyrehatóan érintette az előforduló bűncselekményeket, 
mire kell figyelni az időseknek, hogy ne essenek áldozatául a csalóknak. 
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Dr. Forgó Pál – szakpszihológus érdekes előadása – lenyűgözően tárta elénk a mindennapi 
tapasztalásaink tényeit (jaj a neve nem jut eszembe stb). Hétköznapi nyelven elmagyarázta a 
miértéket.  

Nagyon érdekes előadások után minden résztvevő elégedettséggel távozott annak reményében, 
hogy az újabb témákat „MI” állíthatjuk össze. 

Lejegyezte: Seres Károlyné nyugdíjasklub vezető  

FARSANG 

Nyugdíjas klubunk az idén nem rendhagyó módon, de megtartotta farsangi mulatságát. 
Mindenki szerepelt kis verssel, történetekkel, vidám tréfák is voltak, apró jelenetek, szép 
énekek.  
Reméljük a következő évben lesz "időnk felkészülni " a nyilvános szereplésre is.  
Bensőséges ünneplésünket még szebbé varázsolta, hogy egyik kedves klubtagunk 80. 
születésnapját is megünnepeltük. 
Készülünk Rábacsécsénybe, gyakoroljuk az énekeket, hisz olyan jó, hogy mindig találunk 
magunknak hasznos elfoglaltságot. 

Mazalin Zsuzsanna 

ÍGY INDULT A 2019-ES ÉV AZ ÁSZÁR KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNYNÁL  

Gyorsan peregnek a napok az Alapítványnál is! Az év első hónapjában, január 19-én, 
megrendezésre került a már hagyományosnak számító Alapítványi Bál, disznótoros vacsorával. Az 

eseményt, ebben az évben is nagy érdeklődés kísérte. A szép számmal megjelent vendégek, a finom 
vacsora elfogyasztása után, vidám hangulatban folytatták az estét. A kiváló hangulatról Szalai 
Kálmán „Kisbetyár” gondoskodott. A vendégek sok-sok tánccal és közös énekléssel köszönték meg 
a jó zenéket. A tombola sorsolásra nagyon sok ajándék érkezett. Köszönjük a felajánlásokat a 
környékbeli vállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak és vendégeinknek, akik hozzájárultak, hogy a 
tombolasorsoláson minél többen élhessék át a nyerés örömét! Név szerint köszönet jár: a Kisbér 
Bádog Center Kft, Baumarkt Építő és Barkácsáruház, Elektro-Tóth Kft, Gazdabolt Rédei Kertimag 
Mintabolt, Vadász Horgász Bolt, Lessy Állateledel Kereskedés, Harmath Attila Zöldségbolt, Vera 
Virágbolt, Kincsem Welness Hotel, Willisits BT Papírbolt, Borostyán Táplálékallergia és 
Reformélelmiszer üzlet, Szivárvány Kézműves Kuckó, Rövidáruk és Méteráru Bolt Klupács 
Józsefné. Köszönet a sok magán vendégünknek is a sok ajándékért! Természetesen az egyik 
legnagyobb köszönet az Aranyfürt Vendéglőt illeti a helyszín biztosításért és a finom disznótoros 
lakomáért. A bál bevételét az Ászár Községért Közalapítvány számlájára fizettük be. 

Az Ászár Községért Közalapítvány adószáma: 18614938-1-11 

Az év ezen időszaka az adóbevallások elkészítésének ideje. Minden évben köszönettel fogadjuk a 

lakosság, személyi jövedelemadójának 1%-át. Nagy segítség ez minden évben, és ezzel is 
érezzük a falubeliek és a környékbeliek támogatását. Köszönet érte!  

Az Önkormányzat éves támogatását, valamint a lakossági támogatásokat, ebben az évben is 

szeretnénk hasznosan elkölteni. Nagy figyelmet fordítunk a településen élők egészségügyi 
ellátására, a környezetünk védelmére és szépítésére. Mint ahogy ez már minden évben szokásos, 
támogatást nyújtunk az Ászáron megrendezésre kerülő eseményekhez. Falunap, Szent Iván éji 
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rendezvény, Szüreti Vigadalom, a Nemzetközi Sakkverseny, civil szervezetek támogatása. Szívesen 
támogatjuk az ünnepi díszletek elkészítését és továbbra is fontos számunkra a tavasztól őszig tartó 
időszakban, a település tereinek szép virágokkal való beültetése, díszítése. 

A továbbiakban is szeretnénk maradandó dolgokat megvalósítani. Azon munkálkodunk, hogy Ászár 
a mi élőhelyünk, mindig szép és kellemes hely legyen az itt élőknek, és a településünkre 
látogatóknak egyaránt.  

Feladat és esemény ebben az évben is lesz szép számmal! 

Magyar Tiborné 

Ászár Községért Közalapítvány elnöke 

E V A N G E L I Z Á C I Ó S  H É T  

 

Vajsné F. Ibolya ref.lelkész 
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NAGY REMÉNYEKKEL NÉZÜNK A TAVASZI SZEZON ELÉ 

2019. március 10-én rajtol a Megye II. osztályban a felnőtt labdarúgó bajnokság. Az utánpótlás 
csapatok egy-egy héttel eltolva kezdik meg a tavaszi fordulókat. 
Nagy reményekkel nézünk a tavaszi szezon elé, mert az utánpótlás korosztályú csapatok 
mindannyian dobogós helyen álltak az őszi fordulók után, a felnőttek által megszerzett pontok pedig 
a középmezőnyhöz voltak elegendőek. 
Reméljük, hogy a tavaszi idény is sok szép mérkőzéssel és jó eredménnyel örvendezteti meg a 
szurkolókat.  
A játékosoknak sérülésmentes szezont, a szurkolóknak szép perceket és jó szurkolást a 2018/19-es 

labdarúgó idény tavaszára is! 

Az Ászár KSE csapatainak 2019. tavaszi fordulói 
Dátum Kezdés Felnőtt Dátum Kezdés U19 

2019.03.10 14.30 Császár-Ászár 2019.03.09. szabad 

 2019.03.17 15.00 Ászár-Bajót 2019.03.16 14.00 Ászár-Tég Felsőgalla 

2019.03.24 15.00 Bokod-Ászár 2019.03.23 14.00 Császár-Ászár 

2019.03.31 15.00 Ászár-Kocs 2019.03.30 14.00 Ászár-Bokod 

2019.04.07 15.30 Tatabánya Vasas-Ászár 2019.04.06 14.00 Mocsa-Ászár 

2019.04.14 15.30 Ászár-Piliscsév 2019.04.13 14.00 Ászár-Tatabányai Vasas 

2019.04.21 16.00 Szomód-Ászár 2019.04.20. szabad 

 2019.04.28 16.00 Ászár-Süttő 2019.04.27 14.00 Ászár-Környe 

2019.05.05 16.30 Pilismarót-Ászár 2019.05.04 14.00 Ete-Ászár 

2019.05.12 16.30 Ászár-Tég Felsőgalla 2019.05.11 14.00 Ászár-Bakonysárkány 

2019.05.19 17.00 Mocsa-Ászár 2019.05.18 14.00 Réde-Ászár 

2019.05.26 17.00 Ászár-Környe 2019.05.25 14.00 Ászár-Kocs 

2019.06.02 17.00 Gyermely-Ászár 2019.06.01 14.00 Bana-Ászár 

2019.06.09 17.00 Bana-Ászár 

   2019.06.16 17.00 Ászár-Ete 

   
 

     

Dátum Kezdés U16 Dátum Kezdés U14 

2019.03.17 10.30 Kocs-Ászár 2019.03.30 10.00 Ete-Ászár 

2019.03.24 10.30 Ászár-Vértesszőlős 2019.04.06 10.00 Ászár-Bakonysárkány 

2019.03.31 10.30 Ete-Ászár 2019.04.13 10.00 Kisbér-Ászár 

2019.04.07 szabad 2019.04.07 szabad 

2019.04.14 10.30 Tát-Ászár 2019.04.27 10.00 Vértessomló-Ászár 

2019.04.21 10.30 Ászár-Vértessomló 2019.05.04 10.00 Bokod-Ászár 

2019.04.28 10.30 Ászár-Bakonysárkány 2019.05.11 10.00 Ászár-Szákszend 

2019.05.05 10.30 Almásfüzitő-Ászár 2019.05.18 10.00 Környe-Ászár 

2019.05.12 10.30 Ászár-Kocs 2019.05.25 10.00 Ászár-Vértesszőlős 

2019.05.19 10.30 Vértesszőlős-Ászár 

   2019.05.26 10.30 Ászár-Kocs 

   (A mérkőzések időpontjainak esetleges változásairól plakáton és az adatbank.mlsz.hu oldalon 

tájékozódhatnak az érdeklődők.)  
Varga Ferenc SE elnök


