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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 2 2 .  M Á R C I U S - Á P R I L I S  
 

VÁLASZTÁS 2022 

Április 3-án választott az ország. Az országos részvételi arány a barátságtalan időjárás ellenére 1990 
óta a harmadik legmagasabb volt: 70,21%.  

Ászáron a névjegyzékben szereplő 1378 választópolgárból 955 fő (69,3%) jelent meg szavazni.  A 

részvételt alább összegzem szavazókörönként, a választási eredményekkel együtt (az 1. számú 
szavazókör a Közösségi Ház, a 2. számú az Iskola volt, utóbbiban bonyolították le az átjelentkezők 
szavazását is). 
Egyéni választókerületi szavazás eredményei: 

 Ászár 1 Ászár 2 
Egyéni választókerület 

összes 

Névjegyzékben 
szereplő 
választópolgárok 
száma 

750  628  82.238  

Szavazásban részt 
vett választó-

polgárok száma 

520 

(69,33%) 
 

435 

(69,27%) 
 

56.822 

(69,09%) 
 

Czunyiné dr. 
Bertalan Judit 

291 56,40% 223 51,86% 30.965 55,10% 

Dr. Nemes Andrea 164 31,78% 156 36,28% 18.605 33,11% 

Ábrahám Barnabás 35 6,78% 28 6,51% 3.728 6,63% 

Gombos Máté  14 2,71% 15 3,49% 1.479 2,63% 

Füzi Gábor 6 1,16% 5 1,16% 1.000 1,78% 

Matus Ferenc 6 1,16% 3 0,70% 422 0,75% 

Országos listás szavazás eredményei: 

 Ászár 1 Ászár 2 Országos összes 

Választópolgárok 
száma 

750  628  7.759.337  

Részt vett 
választópolgárok 

520 

(69,33%) 
 

435 

(69,27%) 
 

5.448.020 

(70,21%) 
 

Fidesz-KDNP 292 56,59% 232 53,58% 3.060.706 54,13% 

DK-Jobbik-

Momentum-MSZP-

LMP-Párbeszéd 
155 30,04% 151 34,87% 1.947.331 34,44% 

Mi Hazánk 40 7,75% 30 6,93% 332.487 5,88% 

Magyar Kétfarkú 
Kutya Párt 13 2,52% 12 2,77% 185.052 3,27% 

Megoldás 
Mozgalom 

7 1,36% 5 1,15% 58.929 1,04% 

Normális Párt 9 1,74% 3 0,69% 39.720 0,70% 
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Az ugyanaznap tartott népszavazás az érvényességi küszöböt - elsősorban az érvénytelen 
szavazatok jelentős aránya miatt - nem érte el. Az eredmények a négy kérdésre külön-külön 
kerültek megállapításra, és a valasztas.hu oldalon részletesen megtekinthetők, azonban alább 
összefoglalom. 
Általánosságban országosan az látható, hogy nem szavazott a választópolgárok 31,49%-a. A 

megjelentek közül a különböző kérdésekre érvényesen szavazott a választók 47,11% - 47,6%-a, 

érvénytelenül pedig 20,91% - 21,40%-a. Az érvényes szavazatok 92,92% - 92,32 %-a „nem” 
szavazatot adott le a kérdésekre.  
Ászáron nem szavazott 432 fő, (31,35%), ami gyakorlatilag azonos az országos átlaggal. Az 
érvényes szavazatok aránya azonban annál jelentősen magasabb: érvénytelenül szavazott a 
különböző kérdésekre 242-254 fő (17,56% - 18,43%), érvényesen pedig 704-692 fő (51,09%-

50,22%). Az érvényes szavazatok 93,04% - 96,41% (655-671 fő) itt is a „nem” válaszra érkezett. 
Végezetül néhány személyes szó. A választások lebonyolítása során a legutolsó sorban sem 
szempont a választási iroda tagok semmilyen érzése, mégis hadd osszam meg a lakossággal, hogy 
mindannyiunk nevében nagyon büszke vagyok szavazatszámláló bizottságaink színvonalas 
munkájára. A kétféle választás-típus (országgyűlési választás és népszavazás) miatt a feladat 
szokatlanul összetett, és volumenében is az átlagosnál nagyobb volt. A választásokat övező 
általános figyelem miatt mindkét szavazókörünkben még nemzetközi megfigyelők is 
meglepetésszerű látogatást tettek. 

A jelölő szervezetek nagy hangsúlyt fektetettek arra, hogy minden bizottság tevékenységében 
többen, többféle szervezet részéről is részt vegyenek delegált tagok: a helyi lakosok mellett az 
ászári és kerékteleki bizottságokba öt tag is érkezett más városból – ketten 100 km távolságból, 
Budapestről. Örömmel mondom, hogy itt helyben mindenki, bármilyen messziről is érkezett, 
elejétől végéig aktívan, konstruktívan részt vett a munkában, a delegáltak nagy száma pedig –  az 

azóta publikált jelentések szerint –  országosan erősítette a szavazatszámláló bizottságok munkája 
iránti (nálunk mindig is erős) bizalmat. 
A bizottságok minden tagjának és a jegyzőkönyvvezetőinek felkészültségét, pontos és összehangolt 
munkáját mutatja, hogy a magas részvételi arány és a sokféle szavazólap mellett is két órán belül 
minden eredmény hiba nélkül rendelkezésre állt és publikálni tudtuk.  
Köszönöm Nagyné Baráth Teréz, Németh Mónika, Tavaszi Piroska, Böőrné Szücs Kármen, Forrai 

Jánosné, Gálosné Varga Veronika, Jámbor Márk, Kohl József és Skultétiné Gyovai Mónika, 
valamint Böőrné Biszkup Márta, Zséfár Csilla, Túri József, Bergendiné Tar Mária, Csonka Judit, 

Jámbor Lajos, Kohlné Ivánkai Katalin, Kóta Veronika Györgyi, Pápai Antal és Borsosné Sáhó 

Tímea! 
dr Istvándi Csilla jegyző 

FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) az egyetemes 
szolgáltatói, valamint az elosztói engedélyesekkel együttműködve évről évre országos Felhasználói 
Elégedettségi Felmérést (FEF) készít.  
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Az idei évben a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 127. § e). és ly). pontjai alapján a 
MEKH vonatkozó határozataiban elrendelt földgáz egyetemes szolgáltatással és földgázelosztással 
kapcsolatos felhasználói elégedettségi felmérésre kerül sor.  
A felmérés keretében 2022. április és július hónapok között a kutatással megbízott Századvég 
Közéleti Tudásközpont Alapítvány munkatársai lakossági ügyfeleket keresnek fel otthonaikban és 
kérdeznek meg a földgázelosztással kapcsolatos elégedettségükről. A kutatás anonim és önkéntes, 
az ügyfelek kérdésekre adott válaszait a hatályos adatvédelmi rendeletnek megfelelően használjuk 
fel.  

Ügyfeleink a kutatással kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken tájékozódhatnak: 
MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.:  
e-mail-cím: info@mvmedgazhalozat.hu  
telefonszám: 06 96 616 316,  06 20 615 6666,  06 30 640 6666,  06 70 640 6666 

Segítő közreműködését köszönjük! 
MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. kérését tolmácsolva: Pekár Zsolt polgármester 

Anyakönyvi  h írek  

Sok szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóit: 

Takács János és Kiss Virág Anna kislánya Zsófia Erzsébet 
Kaszás Zoltán és Pék Anita kislánya Szofia Zoé 

Sivinger Márton és Kovács Melitta kisfia Bence 

Házasságot kötöttek Ászáron: 
Borsos László Levente és Gyurák Adél 
Reiber Krisztián és Reiber Dominika 

Varga Viktor és Vargáné Lang Diána Anna 

Kovács László és Kovács-György Orsolya 

Szabó Tamás és Szabó Tünde 

Szívből gratulálunk a házaspároknak! 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 
Kovács Ernőné (87) 
Czigány László (86) 

Keller Gyula József (86) 
Kovács Károly Imre (66) 

Szabó Hedvig anyakönyvvezető 

FALUSZÉPÍTŐK 

Az Ászári Hírek májusi számában készültem újra írni szorgos, dolgos és igen kreatív önkormányzati 
dolgozóinkról, amikor megkaptam ezt a cikket. Örömmel osztom meg! Örömmel, mert így nem csak 
az én köszönő szavamat hallhatja újra ez a kis brigád. Örülök, hogy mások is értékelik a 
munkájukat! Pekár Zsolt polgármester 

Régebben megszokhatta a kedves olvasó, hogy többször írtam egy kis cikket, aztán telt-múlt az idő, 
ez egyre ritkábban történt, gondoltam átadom a helyet a fiataloknak. 
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Ez így is történt, örülök, hogy az újság hasábjai megtelnek, szívesen olvasom, hogy mi minden 
történik falunkban. 
Amiért most tollat ragadok ismét, annak oka egy számomra szívet melengető érzés. 
A település szép és rendezett voltához nagyon jól tudjuk mindannyian, hogy sokat tesz az Ászár 
Községért Közalapítvány. Ezért köszönet illeti őket! De dolgozik a faluban egy olyan kis csapat, 

akikről kevés szó esik, pedig szerintem nagyon megérdemelnék, hogy őket is megemlítsük. 
Úgy gondolom, hogy lassan egy faluszépítő egyesületként is dolgozhatnának. Ezen egyesület fő 
célja lehetne, hogy az ünnepekhez és évszakokhoz alkalmazkodó dekorálást végezzenek, hozzá 
járuljanak a faluban élők jó közérzetének megőrzéséhez, fejlődést, új hagyományokat hozzanak 
létre, illetve a jó, régi értékeket őrizzék és folytassák. 
Az önkormányzatnál dolgozó kis csapat a falu zöldterületeinek gondozása és egyéb szükséges 
munkálatok mellett keresi azokat a lehetőségeket, feladatokat, amelyeket saját erőből, közös 
munkával meg tudnak oldani, hogy szebbé, élhetőbbé, tisztábbá varázsolják a települést. 
Annak idején - nagyon régen - a „fiatal” Nyugdíjas csapat kezdte el ezt a munkát és nagyon 

boldogok vagyunk, hogy most tovább folytatódik, még szebb, mosolygósabb, vidámságot hozó 
figurákkal gyarapodik a tér és környezete. Feledhetetlenek számunkra a Jászai tér új karácsonyi 
mesefigurái és a téren most is mosolygó vidám nyuszi csapat. Ez az a munka, ami szívembe lopta 
magát. 
E kis csapat, akik nem csak egyszerűen az önkormányzat dolgozói számomra, hanem igazi 
faluszépítők, munkájukat odaadással végzik. Örüljünk, örülni kell, hogy mindazon sok-sok feladat 

mellett, amit nap mint nap végezniük kell, ezt is szívügyüknek tekintik és azon szorgoskodnak, 

hogy mindig szép legyen közvetlen környezetünk. 

Nem kis feladat ez, becsüljük meg ezt az áldozatos munkát. Ők, mai szóval élve, nagyon együtt 
vannak szerintem, mindig megbeszélik a feladatokat, jelen vannak minden tényleges munkánál. És 
tudom azt is, hogy új terveket is dédelgetnek. 
Ez a kis csoport az önkormányzaton belül működik, segítséget és támogatást kapva.  
Köszönöm, de írhatom úgy is, hogy köszönjük a Polgármester Úrnak és Jegyző Asszonynak, hogy 
ilyen szorgos kezeket válogattak maguk mellé, hisz így együtt biztosítják kis településünk 
szépülését, fejlődését. 
Szerintem szívesen veszik az új ötleteket, támogatásokat. Segítsünk nekik, hogy tovább szépüljön 
Ászár! 

Mazalin Zsuzsanna 

„… SEM EMLÉK, SEM VARÁZSLAT …” 

Egy igazi varázslat részesei lehettek azok, akik részt vettek Oberfrank Pál – a veszprémi Petőfi 
Sándor Színház igazgatójának, Jászai Mari- díjas és Érdemes művészének- RADNÓTI ESTJÉN, 
amely a Költészet Napja alkalmából került megrendezésre 2022. április 14-én a Közösségi Házban. 
A magyar költészet egyik legnagyobb alakjának életét és költészetét kísérhették végig az irodalom 
kedvelői az előadás során. Időrendi sorrendben követhették végig Radnóti Miklós életútját és ezzel 
párhuzamosan művészi fejlődését. A darab szólt a költő egész életére kiható fájdalmáról 
(születésekor ikertestvérét és édesanyját is elvesztette), Gyarmati Fannihoz fűződő varázslatos 
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szerelméről, költészetéről, barátságairól, a munkaszolgálatban töltött megpróbáltatásairól, 
tragikusan végződő sorsáról. Az est során elhangzottak a költő legismertebb művei, a Tétova óda, a 
Két karodban, a Nem tudhatom című versek, a bori notesz költeményei. Az előadás hangulatát régi 
képi emlékek, fotók és halk zongorajáték tette még bensőségesebbé. Radnóti verseit és a 

naplórészleteket olyan hitelesen, megrendítő átéléssel adta elő Oberfrank Pál, hogy a közönség az 
előadás végén néma csendben ült egy ideig, majd a „varázslat elillanása” után vastapssal jutalmazta 
a művészt. A Közösségi Ház dísztermét megtöltő vendégek egy igazán tartalmas, lélekbemarkoló, 
felejthetetlen élménnyel gazdagodva távoztak az egy órás program után. 

Szabó Hedvig 

A PLÉBÁNIA HIVATAL RÉSZLEGES KÜLSŐ ÉS BELSŐ FELÚJÍTÁSA 

Az Úr 2022. esztendejének Böjtmás havának 12. napján ünnepet ült a  
Komárom-Esztergom megyei kis település, Ászár Római Katolikus közössége 

 

Az Ászári Római Katolikus Egyházközösség és a településen egy aktívan tevékenykedő civil 
szervezet, az Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület közösen, példaértékű összefogással 
ismert fel egy Wass Alberttől való üzenetet: „A fundamentum Istentől való és Istentől való az 
akarat, mely újra építi a falakat.” 

A közös munka eredményeként részlegesen felújításra került a plébánia hivatal épületének külső 
része és belső tere. Kialakításra kerültek a 
mosdó helyiségek, megtörtént a teljes 

rekonstrukciója és bebútorozása egy 
közösségi helyiségnek, valamint megvalósult 
a Hérics Márton emlékszoba. 
A szombat délelőtt az ászári Szent György 
római katolikus templomban püspöki ünnepi 
szentmisével kezdődött, melynek fő 
celebránsa Dr. Veres András győri 
megyéspüspök úr volt. Felemelő érzés volt 
egy olyan hálaadáson részt venni, ahol a 

hívek együtt imádkozhattak a korábban ászári lelkipásztori szolgálatot teljesítő plébánosokkal és 
környékbeli települések plébánosaival. A szentmisén részt vett Czunyiné Dr. Bertalan Judit 
választókerületünk országgyűlési képviselője, Dr. Veres Zoltán megyei jegyző, Pekár Zsolt 
településünk polgármestere.  A szentmise keretében megszentelésre került az új ambó és a szembe 
miséző oltár is.  Ezt követően a Boldogasszony anyánk régi magyar himnuszunkat énekelve 
átsétáltunk a plébánia épületéhez, ahol megáldásra került a megszépült plébánia épülete. Majd a 
részt vevő kedves vendégek megtekintették az épületet és az abban kialakított Hérics Márton 
emlékszobát. 
„A történelem folyamán már számtalanszor beigazolódott az a tény, hogy minden korban éltek 
olyan emberek, akik meghatározó egyéniségei voltak az adott időszaknak, akiknek köszönhetően az 
ország, vagy egy település a fejlődését köszönhette. 
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Ászár történetét tanulmányozva a XIX század végén felbukkan a Rábacsécsényben 1855. január 28-

án született Hérics Márton római katolikus plébános személye, aki a maga idejében messze 
meghaladta a kor átlag emberét, meghatározó egyénisége volt Ászár község életének és 
fejlődésének. Nagy műveltségű, széles látókörrel rendelkező világi gondolkodású egyéniség, igazi 
polihisztor volt. Több nyelven beszélt, írt és fordított. Egyházi, vallási, kulturális és botanikai 
témákból több lapban is publikált. Többféle tudományban elmélyedő személyisége révén korának 
polihisztorai közé tatozott. Szerteágazó mecenatúrával rendelkezett. Célul tűzte ki a közeli és távoli 
környezet szellemi megnyerését. Kitűnő szervezőkészsége, külföldi útjain szerzett tapasztalatai, 
hatalmas munkabírása segítették céljai elérésében. 
Ászárra kerülve a plébános érzékelte a szegény emberek problémáit, ezért azonnal célul tűzte ki a 
település felvirágoztatását. Új iskolát épített, falusi népkönyvtárat alapított. Különböző társadalmi 
egyleteket szervezett: Takarék Magtárat, Irodalmi Kört, Jézus Szíve Imatársulatot, a Mária Lányok 
Társulatát, Tűzoltó Egyletet. Alapítója és igazgatósági tagja volt a kisbéri székhelyű Gesztesi Járási 
Takarékpénztárnak. Vezetőségi tagja a Dunántúli Közművelődési Egyesületnek. Tagja volt a Jézus 
Szíve Imatársulatnak. 
Saját téglagyára volt, mely sok ászári családnak adott munkát és megélhetést.  
Kiváló szervező egyéniség volt, akiről azt tartották, hogy mindent el tud intézni. Jó pásztora volt a 

katolikus híveknek.” – Az idézet Dr. Árvai Lajos szerző, Hérics Márton (1855-1910) az 

értékteremtő ászári római katolikus plébános című könyvéből való. E kis könyvecske részletesen 
tartalmazza plébános úr munkásságát, amely nagy örömünkre az ünnepségre elkészült és megjelent. 
Utolsó gondolatok a köszöneté. 

 

A plébánia hivatal részleges külső és belső felújítása Magyarország Kormánya által a Magyar Falu 
Program keretében kiírt, Egyházi közösségi terek fejlesztése pályázati forrásból, a Győri 
Egyházmegyei Hivatal támogatásából, valamint Ászár Község Önkormányzatának 

finanszírozásából valósult meg.  

A közösségi helyiség bútorozása a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében a Közösségi 
tevékenységek és feltételeinek támogatása című pályázati kiírás forrásából vált valóra. 
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Köszönetet tolmácsolunk Magyarország Kormányának, választókerületünk országgyűlési képviselő 
asszonyának Czunyiné Dr. Bertalan Juditnak, Dr. Veres 
András megyéspüspöknek, az Egyházmegyei Hivatalnak, 
továbbá Ászár Község polgármesterének és 
képviselőtestületének, és az Ászári római katolikus 
egyház közösségének. 
Köszönettel tartozunk Magyaros László plébános úrnak, 
aki eltökélt buzgalommal, fáradhatatlan munkabírással, 
Istenbe vetett hittel, céltudatosan állt neki mind az 

adminisztratív, mind pedig a fizikai munkának, és koordinálta mindvégig a munkafolyamatokat, 

lelkesített bennünket. 
Köszönet illeti meg a Orsolyita nővérek közösségét, ahonnan gyönyörű, korhű bútorokat kaptunk, 

melyekkel méltó módon sikerült berendeznünk az emlékszobát. 

 

Köszönet mindazoknak az ászári katolikus híveknek, az egyesület tagjainak, és mindenkinek, akik 
kétkezi munkájukkal, tetteikkel, ötleteikkel, pozitív hozzáállásukkal, felajánlásaikkal, 
pénzadományaikkal segítettek. Mindezek által szép példája valósult meg annak Ászáron, hogy csak 

a közösségben, hittel elvégzett, kitartó és értékteremtő munka lehet az, ami nemzetünket, 
településünket, kisebb és nagyobb közösségeinket előbbre viszi.  
A világ, bolygónk, Európa nagy része fizikai és morális válságban van. Ez által Magyarország és 
településünk is bajban van. Tehát munka van bőven a jövőre nézve is. Ehhez van iránytűnk és 
vannak eszközeink. Iránytűnk legyen az Istenbe vetett hitünk, eszközünk pedig a tudás, a szorgalom 
és az összefogás. Bátran éljünk a hit, és a Jó Istentől kapott talentumaink erejével! 

Isten áldja hazánkat, a benne lakókat, Isten áldja az ászáriakat! 
Lejegyezte: Kohlné Ivánkai Katalin 

a Római Katolikus Egyházközösség tagja 

az Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület alapító tagja 
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HÍREK AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

P Á L Y O R I E N T Á C I Ó S  N A P  

 

Egy pályaorientációs nap keretében iskolánk tanulói megmutathatták tehetségüket. Az alsós 
osztályok plakátokat készítettek, fogalmazásokat írtak arról, hogy felnőttként milyen szakmát 
tudnak majd elképzelni maguknak. A felsős diákok számos munkahelyet látogattak meg. Jártak 
fémmegmunkáló és autóalkatrész-gyártó üzemben, kozmetikusnál, kisboltban, pincészetben, az 
ászári mobilházak telephelyén. Több szülő is vállalkozott arra, hogy bemutatja az osztályoknak a 
szakmáját, annak előnyeit, hátrányait. Többek között járt nálunk villanyszerelő és hivatásos sofőr is. 
A gyerekek munkáiból kiállítást rendeztünk iskolánk aulájában, a fogalmazásokból pedig egy kis 
ízelítőt adunk: 
A 4. osztály tanulóinak fogalmazásai: 

A DIVATTERVEZÉS 

Napjainkban nagyon kedvelt szakma a divattervezés. Az én kedvenceim közé is tartozik. 
Ez a szakma a ruhák tervezéséről is szól. Rajzokat kell készíteni és a ruhákhoz kiválasztani az 
anyagokat. Minden évben ők tervezik meg, hogy az adott évben mi lesz a divat. Aki ügyes 
divattervező, az sikeres lehet. Aki sikeres, annak sok vevője lesz. Minden szezonra új modelleket 
kell tervezni. A tervezett darabokat divatbemutatókon mutatják be, ahol megvásárolják a legszebb 
ruhákat és elkezdik a gyártását. 
Amíg a gazdagabbak felvásárolják a legszebb darabokat, addig a szegényebbeknek a 
tömeggyártását olcsóbb anyagból csinálják. 
Számomra azért különleges ez a szakma, mert mindig új kihívások elé állít. Jó érzés lenne a saját 
tervezésű ruháimat a boltokban látni. Volf Anna 
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A RAJZMŰVÉSZET EGYEDI ÁGA 

Ha felnövök, rajzművész szeretnék lenni.  
Ezt a foglalkozást azért választottam, mert úgy érzem, hogy megvan az alkotáshoz való türelmem és 
a kitartásom. Rajzoláskor az érzelmeket jól meg lehet jeleníteni. Akár embereket vagy tárgyakat 
rajzolok.  

Fontos számomra a pontos ábrázolás. Kifejezetten nem szeretem a karikatúrákat, mert azok 
elcsúnyítják az embereket, valótlanul ábrázolják őket.  
Számomra a színek is nagyon fontosak. Mert a színek vidámak és ha minden fekete-fehér lenne, 
akkor nem lenne semmi vidámság. 
Az alkotással csak röppennek az órák és mindig lesz sok-sok színesceruza, mert végtelen sok szín 
létezik.  
Csak egy pár művészetet említek: festőművészet, szobrászat, költészet…  
Ezek alapján remélem, sokan szeretnének a művészet valamilyen ágához kapcsolódni.  
Mindenkinek azt tanácsolom, hogy olyan foglalkozást válasszon magának, amit szeret. 

Petőcz Dániel 

 

A SZÍNÉSZI PÁLYA 

Ha felnövök a színészi pályát szeretném választani. Ehhez a foglalkozáshoz folyamatos tanulás kell. 
Már többször is utánanéztem, hogy hogyan lehet bekerülni a Színművészeti Egyetemre.  Azért, 
hogy a későbbiekben a felvételi jól sikerüljön, beiratkoztam az iskolai színjátszó szakkörbe. De ez 

még nem lesz elég ahhoz, hogy híres színésznő legyek. 
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A színészetben az nagyon jó, hogy híres, gazdag és ismert leszel. De van azért rossz oldala is. Ezek 

közé tartozik az is, hogy ha távoli országba hívnak, távol leszel a szeretteidtől. 
De a színészet nemcsak egy munka, hanem egy hobbi is. 

Én nem azért szeretnék színész lenni, hogy gazdag legyek. Nekem nem ez számít! 
Ahhoz, hogy boldog legyek, nem csak pénz kell. 
Az a lényeg, hogy szeressem amit csinálok és élvezzem a munkámat. Gregorits Lili  

BANKI DOLGOZÓ 

Az általam választott foglalkozás a banki dolgozó vagy ügyintéző, amit szeretnék bemutatni.  
A banki dolgozó napi feladatai: ha az embernek van valami banki ügye, problémája, abban segít 
neki. Ez lehet egy pénz levétel, hitel, lakásbiztosítás vagy ha valami baj van a számlánkkal, akkor 
segít megoldani a problémát. Ha a netbankban zároltuk magunkat, személyesen bemegyünk. 
Húzunk sorszámot és meg kell várni, hogy sorra kerüljünk. Ez egy személyes tapasztalat volt 

anyukámmal, hogy hogyan tudunk ilyen ügyet intézni a bankban.  
Az utóbbi időben sokat gondolkoztam, ha felnövök egy bankban szeretnék dolgozni. Remélem 
sikerülni fog!   Szűcs Nóra  

ORVOS 

Az orvos beteg emberek gyógyítására és a betegségek megelőzésével foglalkozó szakember. Ha 
valaki doktor szeretne lenni az Orvostudományi Egyetemre kell mennie és ott tovább tanulnia, 
diplomát szereznie. 
Az orvosi munka nagyon szerteágazó. Megkülönböztetünk: általános orvost és szakorvost. Az 
általános orvosok általában a háziorvosi rendelőkben végzik a munkájukat, míg a szakorvosok a 

nekik kialakított speciális helyeken, például kórházban, magánrendelőben stb. Sokrétű a 
szakorvosok munkája: sebészek, fogorvosok. 
Mindenki nagyon fontos feladatot lát el és mindenkire szükség van.  Havasi János 

A 3. osztály tanulóinak fogalmazásai: 

BOLTI ELADÓ 

Édesanyám egy boltban dolgozik, eladó és néha a pénztárba is beül. 
Testvéremmel együtt meg szoktuk a munkahelyén látogatni. Ilyenkor néha segítünk pakolni. 
Egyszer egy egész üdítősort felrakhattunk. Rájöttünk, hogy finomabbnál-finomabb dolgok vannak a 

boltban. Amikor kevesen vannak, megengedi, hogy a pult mögötti mérlegen kinyomtassuk a 
felvágott címkéjét.  
Anya gyakran elmondja, hogy milyen volt a boltban, néha vicceseket is. Látva, ahogy anya mesél, 
elképzeljük, hogy nagyon sok munka van a boltban, és mindig kedvesnek kell lenni. 

Lehet, egyszer én is eladó leszek. Kovács Hanna 

KÉZIMUNKA 

Az én anyukám otthon dolgozik, kézimunkázik. Sokféle figurát horgol. 
Anyának nagyon ügyes a keze és sok ötlete van, amiket horgolással megvalósít. Készít plüssöket, 
dísztárgyakat. Kisbabáknak tud álomfogót csinálni. A néniknek táskákat horgol. Sokféle színből 
készíti a különféle dolgokat. 
Anya mindenkinek örömöt okoz az elkészített tárgyakkal. Körmendi Hanna 
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ÁLLATTENYÉSZTŐ 

Nekem nagyon tetszik az állattenyésztés, mert szeretem az állatokat. 
Az állattenyésztők dolga az állatokat etetni, tisztán tartani. A teheneket fejni, a baromfiakat nevelni, 
a kecskéket fejni, majd levágni, a birkákat nyírni, a disznókat felnevelni, majd levágni. A fiatal 
állatokat és kevés idősebbet is eladnak a piacon, így kap pénzt, amiből el tudja tartani a családját. 
Nekem nagyon tetszik ez a munka. Hoffer Janka 

ÁLLATGONDOZÓ 

Nekem nagyon tetszik az állatkerti gondozók munkája. 
Azért szép ez a munka, mert meg lehet etetni az állatokat, be lehet menni közéjük. Az 
állatgondozóra senki nem szól rá ezért, mert ő ott dolgozik. 

Én is állatgondozó szeretnék lenni, ha nagy leszek. Varga Henrietta 

ÜGYINTÉZŐ 

Anyukám foglalkozása szociális ügyintéző és az okmányirodában dolgozik. 
Embereknek segít, akiknek nincsen pénzük, mert beteg, vagy nyugdíjas. Anya segít kitölteni a 
papírokat, és ha sikerül, akkor pénzhez is jutnak a rászorulók. 
Nekem nagyon tetszik az anyukám foglalkozása. Druga Anna 

A RÉGÉSZ 

Nekem nagyon tetszik a régészek munkája. 
A régész csontokat, régi edényeket, tárgyakat keres a földben. Nem találnak egyszerre egy egész 

csontvázat, csak néhány darabját. Aztán a megtalált csontokat egy laboratóriumba viszik, ahol 
tovább vizsgálják. A régész hosszú ideig keres egy csontot. 
Rájöttek, hogy egy Argentínasaurus nevű dínó több mint 30 méter volt, és 80 tonnát nyomott. A 
válla egy mai családiház tetejéig érne. 
Én kicsi korom óta régész szeretnék lenni és remélem, hogy valóra válik ez az álmom. 

Kovács Anna Csenge 

APUKÁM FOGLALKOZÁSA 

Az én apukám egy autóipari cégnél dolgozik. 
Édesapám a munkájával több ember feladatát segíti, mivel szerszámcserélő. Négyen dolgoznak 
együtt, hogy a többi embernek biztosítsák a folyamatos munkát.  
Három műszakban dolgozik, néha mások helyett is kell mennie. 

Apa munkahelyén mindenféle színű lökhárítót készítenek. Amikor régebben nyílt nap volt, mi is 
elmehettünk megnézni apa munkahelyét. 
Büszke vagyok apára, mert ilyen fontos munkája van. Kovács Boglárka 

A SZÍNÉSZ 

A színész filmben, színházban szerepel. 

Az ősszel elmentünk az osztállyal Tatabányára, a Jászai Mari Színházba, a Valahol Európában című 
darabot néztük meg. Egy kicsit hangos volt, de nagyon valóságos volt minden. A színészeknek meg 
kellett tanulni a szöveget, meg a cselekvéseket is. Sokat gyakorolják, hogy jól menjen minden és a 
nézőknek is tetszen, amit látnak. 
Nekem nagyon tetszett az előadás, lehet én is színész leszek. Ligeti Fruzsina 
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AUTÓSZERELŐ 

Az autószerelő javítja az autókat. Ha elromlik a motor, akkor a jármű nem működik és nem lehet 

vele közlekedni. 
Bármilyen probléma van az autóval, a tulajdonos elviszi az autószerelő műhelybe, ahol a szakember 
megvizsgálja, átnézi és megállapítja, mi a baj. A rossz alkatrészt kicseréli és beépíti az újat. Ezután 
az autó száguldhat tovább. 
Fontos foglalkozása van az autószerelőnek. Blahó Léna 

 

A FOCISTA 

Ha most választhatnék foglalkozást, akkor focista lennék. 
Minden reggel korán kelnék. Reggeli után már indulnék is a pályára. Ott a csapattársaim és az 
edzőm várnának. Az egész délelőtt edzéssel telne. Mindig futással kezdenénk, aztán jönnének a 
labdás gyakorlatok. Gyakorolnánk a cselezést és a kapura rúgást. 
Ebéd után mindig meccset játszanánk. Így boldogan telnének a napjaim. 
Azért szeretnék focista lenni, mert akkor azt csinálhatnám, amit igazán szeretek. Molnár Csaba 

Garas Mariann igazgató 

M A T E M A T I K Á B Ó L  A Z  É L E N  

Iskolánk fontosnak tartja a logikus gondolkodás fejlesztését, a matematika és a 
természettudományok népszerűsítését. Ennek érdekében házi versenyeket szervezünk, valamint 
megyei és országos versenyen is indítjuk diákjainkat. Ebben a tanévben két neves versenyen is az 
élen végeztünk: 
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ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY  

Az évek óta nagyon népszerű Zrínyi Ilona Matematikaversenyen több száz gyerek mérkőzik meg 
minden megyében és a határon túl is a 2-12. évfolyamon, 

mellyel a logikus gondolkodást kívánják fejleszteni.  

Szép számmal vettek részt tanulóink a megyei fordulón, 
akik közül SZÉCSÉNYI TÍMEA 6. osztályos tanuló 
MEGYEI 2. helyezett lett. 

Kiváló eredményével az országos döntőben képviselheti 
iskolánkat.  

KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY 

A több, mint fél évszázados múlttal rendelkező magyar 
nyelvű matematikaverseny határon innen és határon túl 
élő általános iskolásoknak szól. A nehéz feladatokból álló 
versenyen számot adhatnak tudásukról a tanulók sík és 
térgeometriai feladatokban, logikai, oszthatósági és 
számelméleti példákon keresztül. Komárom Esztergom 
megyében a 6. évfolyamon Szécsényi Tímea 6. osztályos 
tanuló I. helyezést ért el, amely eredménnyel az országos 
döntőbe jutott és megvédte tavalyi győzelmét. 
Felkészítő tanára: Pekár Zsolt 

SZÍVBŐL GRATULÁLUNK! 

Garas Mariann 

B O Z S I K  I N T É Z M É N Y I  P R O G R A M  

Tavaszi forduló (első és második korcsoport, ovi) 
A téli ászári teremtorna után április 8-án Bábolnára utaztunk legkisebb futballistáinkkal.  Örömteli 

számomra hogy egyre csak nő a létszám, legalább 25 ászári iskolást mozgattunk meg és ezen felül 
még az óvodások is pályára léptek.  
Résztvevő csapatok: 

 Réde  
 Bábolna  
 Kisbér  
 Ászár 
 Császár  
 Tárkány  
 Bakonysárkány  

Színvonalas találkozókat, szép cseleket, hatalmas gólokat, szenzációs védéseket hozott a torna. 

Mivel korcsoportonként két-két csapattal szerepeltünk ráadásul még az ovisok is játszottak, 

legalább 20 meccset vívtunk melyeket zömében megnyertünk. 
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Számszerű eredményről azért nem írok, mert az a Bozsik Intézményi Program elveivel ellentétes 
lenne. Május 6-án pénteken vár ránk a következő forduló Kisbéren. Majd júniusban egy Bozsik 
fesztiválon a regisztrált labdarúgóink érmet, oklevelet, ajándékot kapnak, valamint megválasztjuk a 
körzet legügyesebb játékosait is. 

Szalai Richárd testnevelő 

J Á T É K O S  S P O R T V E R S E N Y  

Iskolánkban április 6-án megrendezésre került a már hagyományos Játékos sorverseny.  A 

megmérettetésen öt iskola képviseltette magát: Bakonysárkányról a Fekete István Ált. Isk., 
Bakonyszombathelyről a Benedek Elek Ált. Isk., Császárról a Zrínyi Ilona Ált. Isk., Kisbérről a 
Petőfi Sándor Ált. Isk. és az Ászári Jászai Mari Általános Iskola csapata. 
Ezen a találkozón alsós diákok mutathatták meg rátermettségüket és gyorsaságukat. A gyerekek 
nagyon jól érezték magukat. Egyénenként és csapatban is remekeltek. 
A versengés eredményei: 

1. HELYEZETT: ÁSZÁR CSAPATA LETT.  

2. helyezett: Kisbér 
3. helyezett: Bakonysárkány 

4. helyezett: Császár 
5. helyezett: Bakonyszombathely 

A helyezettek oklevelet és érmet vehettek át. A győztes csapat egy évig őrzi a Játékos sorverseny 
vándorkupáját.  

Gratulálunk a résztvevőknek! Élményekkel gazdagodva zártuk a verseny délutánját. 
Baloghné Paréj Ildikó testnevelő 

M E Z E I  F U T Ó V E R S E N Y  

Szép sikereket értek el iskolánk tanulói a császári Egresi réten megrendezett mezei futóversenyen. 
Három iskola tanulói: a császári, a bakonysárkányi és az ászári sportolók mérték össze 
állóképességüket három korcsoportban. 
 

Az eredmények:  

II. korcsoport:  

 Cser Hanga 3. hely 

 Nagy Tícián 4. hely 

 Molnár Csaba 5. hely 

 Szűcs Nóra 7. hely 

III. korcsoport:  

 Császár-Volf Áron 1. hely 

 Szabó Csenge 2. hely 

 Szécsényi Tímea 3. hely 

 Kovács Gergő 5. hely  
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IV. korcsoport:  

 Fajkusz Vanessza 1. hely (holtversenyben) 

 Méhes Gergely 1. hely 

 Böőr Nóra 3. hely 

Gratulálunk az eredményekhez! 

Erdősi Gáborné, Vindishné Pajor Marietta testnevelők 

K Ö L T É S Z E T  N A P J A  

A magyar költészet napját április 11-én tartjuk, ezzel tisztelgünk József Attila emléke előtt. 
Hagyományainkhoz hűen, iskolánkban is megemlékeztünk erről a napról.  
Minden osztály egy verset tanult, amit közösen szavalt el az iskola előtt.  
Az idei évben a következő verseket hallhattuk: 

1.a osztály: József Attila: Kertész leszek 

1.b osztály: Varró Dániel: Andris beszélget az állatokkal 
2. osztály: Petőfi Sándor: Anyám tyúkja 

3. osztály: Kántor Péter: Körúti szél 
4. osztály: Weöres Sándor: Sehallselát Dömötör 

5. osztály: Petőfi Sándor: János vitéz (részlet) 
6. osztály: Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert … 

7. osztály: József Attila: Reménytelenül 
8.a  osztály: József Attila: Tiszta szívvel 
A 8. b osztály megzenésítve adta elő József Attila: Születésnapomra című költeményét, mellyel 
nagy sikert arattak. Köszönjük a szép perceket tanárnak, diáknak egyaránt! 

 

Deák Annamária 

A N Y Á K  N A P J A  

Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. Ezen a napon a gyermekek megköszönik a sok 
szeretetet, törődést és gondoskodást, amit napról napra kapnak tőlük. Iskolánkban minden évben mi 
is megemlékezünk erről a napról, szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat. 
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Az idén is nagy lelkesedéssel készültünk erre az ünnepre. Az alsó tagozatos osztályok verseket, 
dalokat tanultak, ajándékokat készítettek, hogy meglepjék szeretteiket. Reméljük, hogy minden 
édesanya számára sikerült emlékezetessé tenni ezt a napot! 
Az ünnepségre május 2-án, hétfőn osztálykereteken belül került sor. A gyerekek versekkel, dalokkal 
köszöntötték szüleiket és nagyszüleiket, mondták el nagy költőink szavaival azokat az érzéseket, 
melyeket sajátjaikkal nem tudtak volna kifejezni. Sikerült nemcsak a szülők és nagyszülők, de 
néhány tanuló szemébe is könnyet csalni, hiszen mindenki átérezte, hogy ezek a gondolatok, 
mondatok mennyire igazak, életszerűek. 
Kedves Édesanyák, Nagymamák! Még nagyon sok, boldog anyák napját kívánunk mindenkinek! 

Deák Annamária 

Az iskolai rovatot összeállította: Garas Mariann intézményvezető 

HÍREK A KUCKÓ ÓVODÁBÓL 

Újra itt vagyunk kis falunk újságjának hasábjain. 
Az eltelt 4 hónap nem volt eseménytelen óvodánkban. A januári újév kezdet, picit nehezebben 
indult, hiszen a szünet után nem volt kedve óvodába jönni több gyermeknek sem és még a 
beszoktatás is folyamatban volt a decemberi gyermekek érkezése apropójából. A vissza-és 
belerázódás után gyorsan ráhangolódtunk a Farsangra, és győztük elsajátítani a tréfás verseket, 

csúfolókat. Közben készítettünk bohócokat és különböző álarcokat. Találós kérdéseket fejtettünk 
meg, természetesen mindenki a maga életkorának megfelelő nehézségű rejtvényt kapott. Farsangi 
műsorainkat és jobbnál jobb jelmezeinket februárban még mindig „csak” videón tudtuk a szülőknek 
megmutatni. Nagy örömünkre, mindhárom csoportban, minden kisgyermek beöltözött, és egy napra 
elvarázsolódott, átváltozott a hőn áhított figurává. Köszönet érte a szülőknek és köszönet a sok 
finomságért, amit még sokáig fogyaszthattak a gyerekek a mulatság utáni napokban.  
Intézményünkben minden csoportban megünnepeltük egyik nemzeti ünnepünket a Március 15-ét. 
Életkorhoz igazodva beszéltünk nekik a szabadságharcról, Petőfi Sándorról és a Pilvax Kávéház 
előtt szavalt Nemzeti dalról, melyet, ha nem is értenek még, felolvastunk nekik. Tanultunk katonás, 
lovas mondókákat, verseket, vitéznek álltunk karddal a 
kezünkben és persze a legkisebbeknél a lovagoltatók sem 
maradtak el. Az ünnephez méltóan óvodánk ablakait is 
felöltöztettük ünneplőbe.  
Alig léptünk túl az ünnepen, máris egy másik közeledett. 
Készültünk a nyuszi érkezésére! Vártuk énekkel, mondókával, 
verssel, különböző kézműves alkotásokkal. Miután tavaszivá 
varázsoltuk csoportjainkat, nagy-nagy izgalommal készültünk 
Húsvét ünnepére. Természetesen most is, a gyermekek számára 
érthetően elmondtuk a húsvéti hagyományokat, a tojásfestést, 
locsolást kiemelve. Rövid locsolóverset is tanítottunk a 
gyerekekkel. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy mekkora 
örömet szereztek nekünk az önkormányzat dolgozói azzal, hogy 
óvodánk elé varázsolták a Húsvéti Nyuszit és Barátait. Mire ideért a nyuszi koma, el is fáradtunk, 
így a gyermekek nagy része rövid szüneten vett részt, családjuk és iskolás testvéreik társaságában.  
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Miután visszajött mindenki a rövid pihenésről, gőzerővel hozzáláttunk az év egyik legszebb 
ünnepére való készülődésnek, hiszen az idén Húsvét után nem sokkal ünnepeltük az édesanyákat. 

Nagy titokban kellett tartani a gyermekeknek az óvodában tanultakat, 
hiszen meglepetésnek szántuk azokat. 2 év után most először nézhették 
meg a szülők élőben csemetéiket, akikre nagyon büszkék vagyunk, 
hiszen sírás nélkül, hangosan, mosolyogva köszöntötték édesanyjukat 
és nagymamáikat. Az ünnep végeztével átadták ajándékaikat, melyek 
reméljük örömet okoztak az ünnepelteknek.  
Ezen sok-sok készülődés közepette, járt nálunk az Ákom-bákom 
Bábszínház, voltunk Kisbéren a Wass Albert Művelődési Központban 
A rút kiskacsa c. zenés előadáson, melyre busszal utaztunk, készültek a 
gyerekekről gyönyörű fotók és nem utolsó sorban a nagycsoportosok 
végre eljutottak Mórra a 10 alkalmas vízhez szoktatásra, 
úszásoktatásra. Tehát, láthatja mindenki, nem unatkozunk itt az Ászári 
Kuckó Óvodában. Májusban és júniusban is sok készülődés, program 

vár ránk, hogy aztán elmehessünk kicsit jól megérdemelt pihenésünkre, de ezekről, majd a 
következő számban írunk.  
Mindenkinek szép, meleg, tavaszi napokat kívánok, az óvoda gyermekei és dolgozói nevében! 

Novák Viola óvodavezető 

ADATVÉDELMI KÖZLEMÉNYEK 

Gyermekek személyes adatai kezelése érdekében történő hozzájáruló nyilatkozat fontossága 

Ászár Község Önkormányzat az általa szervezett rendezvények során az óvodás és iskolás 
gyermekekről kizárólag a szülő hozzájárulásával készít 
és tesz közzé fényképeket és videófelvételeket. 

Fontosnak tartjuk, hogy a szülők minden esetben pontos 
tájékoztatást kapjanak a gyermekeik adatai kezeléséről, 
annak továbbításáról. Kötelesek vagyunk biztosítani az 
őket megillető jogokról és intézkedési lehetőségeikről.  
Ászár Községben 2019-es év óta kérjük meg minden 
évben a szülőket ezen nyilatkozat megtételére. 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság közzétett egy határozatot, melyben egy 
alapítványi óvodával és általános iskolával szemben 
jogellenes adat kezelése és személyes adatok 
közzététele tárgyában indítottak hatósági eljárás.  
A történetről röviden: 
Az Intézmény tájékoztatta a csoportba járó gyermekek szüleit arról, hogy a gyermekekről a 
járványügyi helyzetre való tekintettel egy karácsonyi előadást készítenek, melyet felvesznek 

videóra és online felületen juttatnak el minden szülőnek. Az igazgató asszony ezáltal szerette volna 
az iskola összes családját a 15 perces műsorral köszönteni karácsonykor. 
A videófelvételt feltöltötték a Youtube csatornára és a linket továbbították a szülőknek. Az egyik 
szülő tapasztalta, hogy a videofelvétel bárki számára korlátlanul hozzáférhető és korlátlanul 
továbbítható módon került megosztásra. Sérelmezte, hogy az Intézmény semmilyen módon nem 
adott előzetes tájékoztatást és nem kért hozzájárulását a közzététel miatt. 



18 

 

A szülők felvették a kapcsolatban Youtube munkatársaival és bejelentést tettek az engedély nélkül 
feltöltés miatt.  A Youtube munkatársai a bejelentés kivizsgálása után megállapították az 
adatvédelmi szabálysértést és törölték a videófelvételt. 
A Hatóság a vizsgálata során nyilatkozattételre kötelezte az Intézményt, melyben kérte:  

 Milyen célból és mely jogalap alapján kezelte és hozta nyilvánosságra az Intézmény a 
gyermekek személyes adatait (hang- és képfelvétel) a gyermek szereplésével és 
közreműködésével elkészített karácsonyi videófelvételen?   

 Igazolásként megkérte az Intézményt arra, hogy a személyes adatok kezelésének célja, 
illetve az adatkezelés megfelelő jogalapjának meglétét pontos jogszabályi hivatkozással 
megfelelő dokumentummal igazolja. 

Ászár Község Önkormányzat az óvoda és iskola esetében ezen kötelezettségnek minden tanévben 
eleget tesz a Hatóság által is szükségesen megállapított adattartalommal. Ez számunkra 
megnyugtató, de egyúttal szeretném megköszönni a szülőknek, hogy minden esetben támogatták a 
munkánkat azzal, hogy pontosan kitöltve visszaküldték a kért nyilatkozatokat. 

László Gábor adatvédelmi tisztviselő 

ÁSZÁR KSE HÍREI 

„A futballban nincs előírva, hogy mindig a jobb csapat nyerjen” (Buzánszky Jenő) 

 

Mondhatnánk, szerencsére nincs előírva, hogy mindig a jobb csapat nyerjen. Egyébként is, a ki a 
jobb csapat, az sok mindentől függ. Az biztos, hogy az Ászár KSE csapatai az utóbbi két hétben 
minden korosztályban jobbnak bizonyultak az ellenfeleknél (helyezéstől függetlenül), hiszen 

mindkét hétvégén 9 pontot sikerült bezsebelni. Az U16, U19 és felnőtt csapat is megnyerte a búcsú 
hétvégén rendezett mérkőzéseket és a májust is 100 %-os teljesítménnyel indította. 
Minden pontnak, minden mérkőzésnek egyre nagyobb lesz a jelentősége a bajnokság vége felé. Az 
U16-osok jelenleg a tabella 5. helyén állnak, a 4. helyezettel azonos pontszámmal, a dobogót jelentő 
harmadik helyezettől pedig csupán 3 pontra. Így aztán a hátralévő 3 mérkőzés (ebből kettő a mi 
csapatunk előtt áll) kiemelt jelentősége lesz.  05. 08-án Bábolna SE-Ászár KSE, 05. 15-én Ászár 
KSE-Bakonysárkány SE és 05. 29-én Ácsi Kinizsi SC-Ászár KSE fordulók vannak még hátra, 
amelyek mindig 10.00 órakor kezdődnek. 
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Az ifisták (U19) vezetik a déli csoportot, 1 ponttal előzik meg a Tatabányai Vasast. Három 
mérkőzés van még a zárásig, az utolsó éppen nagy riválissal. Valószínűleg az, hogy ki nyeri a 
csoportot, május 21-én Tatabányán fog eldőlni a Tatabányai Vasas – Ászár KSE mérkőzésen, ami 
14 órakor kezdődik. Akinek lehetősége lesz, jöjjön el és szurkoljon az ászári ifistáknak!  
(U19 mérkőzései: 05. 07. Kocs SE-Ászár KSE, 05. 14. Ászár KSE-Ete SE, 05. 21. Tatabányai 
Vasas-Ászár KSE) 
A felnőttek jelenleg – az Ete elleni május 1-jei győzelemmel – a 8. helyre léptek előre. Hihetetlen 
győzni akarás jellemezte a csapatot, aminek eredményeként 4:2-re legyőzték az Ete SE csapatát, 
ezzel is hozzájárulva a 100 %-os hétvégéhez és a szurkolók nagy öröméhez. 
A felnőtt csapatnak még 6 mérkőzése van hátra, a bajnokság június 5-én ér véget Süttő elleni hazai 

mérkőzéssel. Ha a játék hasonló lesz, mint az elmúlt hetekben, akkor a középmezőnyben biztos 
helye van a csapatnak. 

A bajnokságból hátralévő mérkőzések: 05.08. Pilismarót SC-Ászár KSE, 05. 15. Ászár KSE-

Csolnok SE, 05. 18. Ászár KSE-Kisbér SSE, 05.22. Ászár KSE-Bana KSK, 05. 29. Bajót Szikra 
SE-Ászár KSE, 06.05. Ászár KSE-Süttő SC. A mérkőzések a kiírás szerint 18.00 órakor kezdődnek. 
Várunk mindenkit, hogy minél többen szurkoljunk az ászári csapatoknak. HAJRÁ ÁSZÁR! 

Baksa Zoltánné  

HÉRICS MEGEMLÉKEZÉS 

2022. május 15-én, vasárnap 16:00-kor  

a kisbéri felső temetőben Hérics Márton sírjánál megemlékezést tartunk. 
Ezt követően dr. Árvai Lajos az ászári plébánián bemutatja Hérics Mártonról készített könyvét. 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 
Ászári Római Katolikus Plébánia és az Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület 

ÁSZÁRI BORÁSZOK SZEREPLÉSE A BORVERSENYEKEN 

Eljött a borversenyek időszaka, így 2022. április 9-én megrendezésre került az Ászári Körzeti 
Borverseny. A versenyen a körzet 9 településéről érkeztek borok és a három bírálóbizottság 
zsűrizte a tételeket. Összesen 111 minta versenyzett 51 nevezőtől. A délelőtti borbírálatot az esti 
eredményhirdetés követte, ahol kiosztásra kerültek a díjazások.   
Összesen  20 aranyérem, 50 ezüstérem, 24 bronzérem és 17 oklevél.  
Legeredményesebb borászat címet idén a Petőcz Pincészet kapta. 
„Legjobb Ászári Bor” címet (Ászári Önkormányzat felajánlása) a Bősze Pincészetnek ítélte oda a 
zsűri, a Fanni Rozé 2021 boráért.  
A „Legjobb Szürkebarát 2021” címet (Ászári Önkormányzat felajánlása) Petőcz Pincészet 
érdemelte ki. 
Továbbiakban, hátra vannak meg a megyei es országos verseny, amelyre az aranyérmes es 
ezüstérmes borok jutnak tovább. A Neszmélyi Megyei Verseny aranyérmes borai jutnak tovább az 
országos versenyre.  
VINAGORA borverseny  

Áprilisban a hagyományosan Budapesten megrendezett borversenyre érkezett nevezések száma 
idén majdnem elérte a tavalyi rekordot: 16 országból 941 tétel versengett. A külföldi nevezések 
száma viszont a verseny történetének eddigi legmagasabbja volt, a minták közel negyede érkezett 
Magyarországon kívülről.  
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A mezőny színvonalát jól mutatja, hogy a borok 76%-a ért el legalább ezüstéremnek megfelelő, 
azaz 85 pontot. A VinAgora azonban követi a meghatározó nemzetközi szervezetek (OIV és 
VINOFED) szigorú versenyszabályait, melyek értelmében minden főkategóriában csak a borok 
legjobb 30%-a részesülhet éremben, így minden egyes kiosztott érem kimagasló, hiteles minőséget 
tükröz. 
A nemzetközi zsűri értékelte a beküldött borokat és igen szigorú de igazságos bírálat után születtek 
meg az eredmények. A Neszmélyi Borvidékről több borászat is részt vett. Az Ászári borászok itt is 
szépen szerepeltek, mert a borvidékről indított borokból a két aranyérmet Bősze Pincészet 
Tündérország fehér bora és Petőcz Pincészet Kékfrankos rozé borának ítéltek oda.  
A borok megkóstolhatók a pincészetekben. Elérhetőségek: www.boszepinceszet.hu www.petocz.hu  

Petőcz Gábor borász 

 

http://www.boszepinceszet.hu/
http://www.petocz.hu/

