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

 

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI 
 

ZÁSZLÓAVATÓ ÜNNEPSÉG 

 

Ászár Község Képviselő-testülete döntött a község jelképeiről, de a községi zászló elkészítése 

mostanáig nem történt meg. 

 

Az államalapítás ünnepén sor kerül az adományozott zászló felszentelésére és 

ünnepélyes elhelyezésére a következők szerint: 

 

2012. augusztus 20. 

11.30 óra  Ökumenikus istentisztelet a római katolikus templomban:  

a zászlók felszentelése 

12.30 óra  A zászlók ünnepélyes elhelyezése a Közösségi Házban 

  Az ünnepet méltatja és a millenniumi zászlót átadja  

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő 

13.00 óra  Az új kenyér megszegése 

Laudáció: Kocsis István gazdálkodó 

 

Kérjük, osztozzon örömünkben,  

legyen részese hagyományteremtő szándékú ünnepünknek! 

 

  dr. Mikolasek Sándor    dr. Istvándi Csilla   

     polgármester                   jegyző 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL 

 

A közösségellenes magatartásokról 

 

Az új önkormányzati törvény úgy rendelkezik, hogy a helyi képviselő-testület rendeletben 

állapítja meg a kirívóan közösségellenes magatartásokat. Ezek közé természetesen a 

bűncselekvények és a szabálysértések nem sorolhatók, mert azokat törvény egyébként is 

büntetni rendeli. 

Az új szabálysértési törvény megszűntette az önkormányzatoknak azt a jogát, hogy maguk is 

megállapítsanak szabálysértési tényállásokat. 

Ezt a lehetőséget pótolja az új önkormányzati törvényben biztosított lehetőség. 

A képviselő-testület- a korábbi önkormányzati szabálysértési tényállásokra alapozva- 

összeállított egy tervezetet a kirívóan közösségellenes magatartásokról, melyet ezúton 

társadalmi vitára bocsát.  
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Kérem a község polgárait, hogy bírálják meg a javaslatot, kezdeményezzék újabb 

magatartások felvételét a listára, tegyenek javaslatot az esetleges törlésre. 

A hozzám megküldött vélemények figyelembe vételével újabb tervezet készül, melyet  

jóváhagyásra a testület novemberi ülésére fogok beterjeszteni.  

 

A szóban forgó magatartások köre:  

a) hulladék felhalmozása nem hulladéktárolásra kijelölt helyen, 

b) hulladékgyűjtő edényekbe mérgező, robbanó vagy hulladékkezelést végző személy testi 

épségét, egészségét veszélyeztető anyag elhelyezése, 

c) közúton, útpadkán építési törmelék elhelyezése, 

d) ingatlan előtti járda tisztántartásának, síkosság mentesítésének, vízelvezető árok 

tisztításának, fák, bokrok gondozásának elmulasztása, 

e) temetőben hangoskodás, ott hulladék égetés vagy kutya bevitele, 

f) önkormányzati jelkép rendeltetésellenes használata, 

g) növényzet telepítése esetén a jogszabályban előírt védő távolságok be nem tartása, 

h) középületek, közterületek és azok berendezéseinek rendeltetésellenes használata, 

i) ingatlan, különösen annak udvara ápolásának, rendben tartásának elmulasztása, 

j) gyermeknevelés során a szülőnek a gyermeke intézményével való rendszeres 

kapcsolattartás elmulasztása, 

k) a közterület használatára vonatkozó –jogszabályban meghatározott- szabályok megszegése, 

l) közösségi rendezvények megzavarása,  

m) zajjal járó tevékenység végzése vasárnap. 

 

Aki közösségellenes magatartást tanúsít egyes egyébként mindenkit megillető önkormányzati  

kedvezményekből meghatározott időre vagy véglegesen kizárható, intézmények, 

rendezvények látogatásától eltiltható.  

dr. Mikolasek Sándor 

 polgármester 

 
 

KÖZÉRDEKŰ HÍREK 

 

ÉRTESÍTÉS 
 

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

alábbi időpontokban és helyen lesz: 

 

2011. szeptember 4. (kedd)  Polgármesteri Hivatal udvara         7
00

- 9
00

 óra  

     Keményítőgyár                      9
15

-9
45

 óra  

     Polgármesteri Hivatal udvara      15
00

-16
00

 óra  

     Vörösmarty u. eleje –Tápbolt       16
00

-16
30

 óra  

 

PÓTOLTÁS 

 

2011. szeptember 06. (csütörtök)Polgármesteri Hivatal udvara   15
00

-16
00

 óra 
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20/2001.(III.09.) FVM rendelet 1.§.(4) alapján az ebtulajdonos (ebtartó) köteles minden 3 

hónaposnál idősebb ebét beoltatni! 

 

Az eboltás díja 3500 Ft kutyánként, amely tartalmazza a kötelező féreghajtó kezelés, a 

tabletták árát is, melyet az oltással egyidőben kell a helyszínen megfizetni. 

Háznál történő oltást kérjük előre bejelenteni a Polgármesteri Hivatalban (telefon: 353-938). 

Háznál történő eboltás  4500 Ft kutyánként. 

 

Kérem, mindenki hozza magával kutyájának oltási igazolványát.  

Új oltási könyv díja 500 Ft kutyánként. 

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

 

Az eboltás elmulasztása az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 

alapján szabálysértési eljárást von maga után. 

 

 

             dr Lunk János 

                    állatorvos 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

  Sok szeretettel köszöntjük községünk új állampolgárait: 
 

Babai Ferenc és Juhász Barbara kislányát: Petrát, 

Kovács Ramóna és Tóth József kislányát: Melissza Natasát, 

Szabó Nikoletta és Horváth Attila kislányát: Fannit, 

Blahó László és Bors Bernadett kislányát: Lénát. 

 

Községünkben házasságot kötöttek:  

Szakács Tibor Attila és Koskocki Erika  

Sallai Gábor és Kovács Ivett 

Biró Gergely és Horváth Erzsébet 

Istvándi Tamás és Demeter Éva 

 

Sok boldogságot kívánunk az ifjú pároknak! 

 

Búcsúzunk községünk elhunyt állampolgáraitól: 

                              Elekes László (75 év), Nagy Lajosné (66 év), Tóth Jenő (92 év) 

                                                                                              

  Langé Cseszneki Ágnes  

                                                                                                      anyakönyvvezető 
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HÍREK AZ ISKOLÁBÓL  
 

Fontos dátumok a tanév kezdéséhez: 
 

 2012.augusztus 23-án ( csütörtökön ) 9 órakor pótvizsga. Bizonyítványt hozzanak 

magukkal az érintettek. 

 2012. augusztus 27-én (hétfőn ) 8 és 16 óra között  - előre láthatóan tankönyvosztás. 

(Ez az időpont még módosulhat.) 

Itt kérjük az igazolásokat a kedvezményre, és a napközi vagy menza igénylését is. 
 

 2012.szeptember 3-án (hétfőn) reggel 8 órakor ünnepélyes tanévnyitó ünnepély, 

majd tanítás 12 óráig. Utána ebédet és ügyeletet biztosítunk. 

A tanévnyitóra mindenkit ünneplő öltözetben várunk. 
 

 2012. szeptember 10-én (hétfőn) 18 órai kezdettel tartjuk „Tanévindító Szülői 

értekezletünket”, amelyre minden érintettet tisztelettel várunk. 

 

 

dr. Lunkné Nyuli Márta  

igazgató 

ÁSZÁRI SIKEREK A KERÉKPÁROS VERSENYEN 

 

Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság minden évben megrendezi az általános 

iskolák tanulóinak részére a Kerékpáros Iskola Kupát. Ennek legfőbb célja a versenyzés 

mellett az, hogy minél több 15 év alatti gyermek sajátítsa el  szervezett keretek között a 

szabályos közlekedés szabályait, ezáltal csökkentve a kerékpáros balesetek számát. 

  Térségünkben a versenyt már évek óta a Kisbéri Rendőrkapitányság tisztjei szervezik 

közmegelégedésre, a házigazda szerepét pedig idén a bakonyszombathelyi általános iskola 

vállalta magára.  

   A területi vetélkedésre 4 csapat 16 diákja nevezett, a csapatokat 2-2 fiú és lány alkotta. Az 

első megmérettetés során két részből álló tesztlap kitöltésére került sor, melyben a KRESZ 

ismeretekről kellett tanúbizonyságot tenni. Ezt követően az ügyességi pályán mutathatták meg 

tudásukat a versenyzők. Diákjaink mindkét területen kiváló felkészültségről tettek 

tanúbizonyságot, ennek eredményeképpen csapatban első, egyéniben pedig egy 1. és két 2. 

helyet szereztek. 

A verseny színvonalához méltók voltak a díjak is, így tanulóink mp 4 lejátszóval és családi 

sátorral gazdagodtak. A győztes csapat tagjai: 

    Wuts Richárd   -  egyéni  1.hely 

    Horváth Bence   -  egyéni  2. hely 

    Komenda Vivien -  egyéni  2.hely 

    Nagy Anett  -  egyéni  5.hely 
 

  A megyei döntőbe az egyéni verseny első két helyezettje jutott, így térségünk csapatát 3 

ászári, valamint 1 kisbéri diák alkotta. A Tatabányán megrendezett vetélkedésen a 7 térség 

győztes csapata mérte össze erejét. Mind a KRESZ tesztlap kitöltése mind az ügyességi pálya 

leküzdése rendkívüli felkészültséget igényelt. Versenyzőink nem ijedtek meg a feladatoktól, 

koncentráltan versenyeztek, melynek eredményeképpen bronzérmet szereztek, amivel az 

utóbbi évek legjobb szereplését produkálták. 

 

Zámbó Attila  

felkészítő tanár 
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VÉDŐNŐ  HÍREI 

  
Természetesen anyatejjel……. 

 
A szoptatás világhete alkalmából készült összeállítás célja az, hogy hasznos 

információkat nyújtson a kisbabák egészséges táplálásához. 

A csecsemő legideálisabb tápláléka az anyatej, a legjobb táplálási mód a szoptatás. 

A sikeres szoptatáshoz elengedhetetlenül fontos: 

Az elhatározás, megfelelő önbizalommal társulva 

Helyes információk és szakszerű segítség 

Támogató környezet 

 

Az Egészségügyi Világszervezet azt javasolja, hogy a gyermek hat hónapos koráig kizárólag 

anyatejet kapjon, egyéves koráig táplálékának nagyobb része anyatejből álljon, helyi 

élelmiszerekkel kiegészítve. A gyermeket akár kétéves koráig, sőt még az után is érdemes 

szoptatni.  

A csecsemő étele és itala is az anyatej. Mindazon tápanyagok megtalálhatók benne, 

amelyek biztosítják a kisbaba egyenletes fejlődését. Ezen kívül emésztést segítő enzimeket, 

valamint bizonyos fertőzésektől védő immunanyagokat is tartalmaz. A szoptatás, a testi 

közelség az anya és a csecsemő harmonikus kapcsolatának kialakulását is segíti, s ez kihat a 

gyermek lelki fejlődésére. Az anyatej tiszta, megfelelő hőmérsékletű és mindig „kéznél” van. 

Ma már ismeretes, hogy egyes krónikus betegségek (elhízás, cukorbetegség, allergia stb.) 

előfordulása ritkább azok között, akiket csecsemőkorukban szoptattak. A szoptatás segíti a 

szülés után a méh összehúzódását is. Nincs az a "csodatápszer", amely mindezen 

tulajdonságokkal rendelkezne. 

Az elmúlt évtized nagyon kedvező változásokat hozott a csecsemőtáplálásban, ismét "divatba 

jött" a szoptatás. Nagy segítséget jelentett a szülészeti osztályok megváltozott szemlélete. 

Manapság egyre több helyen már a szülőszobán mellre teszik az újszülöttet. Egyre 

elterjedtebb a "rooming in" rendszer, ahol az újszülöttek az édesanyjuk mellett lehetnek. Így 

lehetővé válik az ún. igény szerinti szoptatás, tehát a kisbaba akkor szopik, amikor éhes.  

Az első napokban termelődik az előtej (colostrum), amely igen sűrű, sárgás színű, tele van 

magas tápértékű anyagokkal, valamint igen értékes immunanyagokkal. Az első hét végétől 

termelődik az "érett" tej, amely kékes-fehér színű (nem vizes!), ebből már nagyobb 

mennyiséget szopnak a babák. Ahogy nő a szopott tej mennyisége, úgy ritkulnak a szopások. 

Engedjük, hogy a baba maga alakítsa ki az etetési időket. Éjjel is szoptassunk a baba igénye 

szerint. 

Az anyatej összetétele egy-egy szoptatáson belül is változik. A szoptatás elején hígabb tej 

választódik el, ez a baba szomját oltja, a szoptatás végén laktatóbb, magasabb zsírtartalmú az 

anyatej. Egy jól szopó, egészséges kisbaba az átmeneti súlyesés után 2-3 hetes korára 

visszanyeri születési súlyát, és ezután kb. 3 hónapos koráig hetente átlagosan 10-15 dkg-ot 

hízik. A szopásokat nem szükséges mérni, heti egyszeri súlymérés elegendő. Normál 

körülmények között egy jól szopó kisbabának nincs szüksége plusz folyadékra. Ha valamely 

okból (láz, kánikula, hasmenés stb.) más folyadékot is kell adni, az forralt, lehűtött víz, 

esetleg babavíz legyen. Ne cumisüvegből adjuk, hanem kiskanállal, vagy pohárból! 

A jól szopó kisbabának 6 hónapos kortól már egyéb tápanyagra is szüksége van.  

A szoptatás támogatása attól fogva tett szert nagy jelentőségre, mióta a tápszergyártók a Föld 

minden szegletébe eljuttatják és népszerűsítik termékeiket. Az a tény, hogy összességében 

egyre kevesebb anya szoptat világszerte, nemcsak a gyermekek egészséges életkezdését 

veszélyezteti, hanem komoly gazdasági és környezeti kárt is okoz. A hatalmas mennyiségű 

http://www.who.org/
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tápszer, cumisüveg gyártása, csomagolása, szállítása rengeteg alapanyagot, energiát igényel, 

tengernyi szemetet hagy maga után. A tápszerek vásárlásának állami támogatása minden 

ország költségvetését jelentős összeggel rövidíti meg.  

Ma a tápszer- és bébiételgyártók juttatják el az anyákhoz és az egészségügyi dolgozókhoz a 

legtöbb információt a csecsemőtáplálásról. A cégek tájékoztatása viszont gyakran arra 

ösztönzi az anyákat, hogy minél hamarabb adjanak kiegészítő táplálékot a csecsemőnek. Ez, 

mint tudjuk, az anyatej mennyiségének csökkenéséhez vezet, s így aláássa a szoptatás 

sikerességét. 

Ha valamilyen ok miatt az anyuka nem szoptathatja a kisbabát, az orvos javaslata alapján 

anyatejpótló, majd később követő tápszerre lehet szükség. 

 

Augusztus 1. az Anyatejes Táplálás Világnapja. 
Köszöntjük a szoptató, és anyatejet adó édesanyákat! 

 
/Forrás: Szoptatásért Magyar Egyesület/ 

 

Pékné Polgár Helga  
 

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI 
 

 

Eredményhirdetés a Közösségi Házban 

 

2012. június 30-án lezárult az Ászár Községért Közalapítvány „Ászári füzetek” borítójára 

kiírt pályázata. Határidőre 5 pályamunka érkezett be, amelyeket a kuratórium 2012. július 12-

én értékelt. Nem volt könnyű a feladat, hiszen minden pályamunka valamilyen szempontból 

kiemelkedő volt. Bár a pályázati kiírásnak teljes egészében csak két pályázat felelt meg, az I. 

és a II. helyre sorolt, de a többi pályázat is szemet gyönyörködtető alkotások, így a kuratórium 

valamennyi pályázatot értékelte. 

 

Érvek és ellenérvek hosszú sora után a kuratórium az alábbi döntést hozta: 

I. helyezett  Kovács Melitta (Ászár, Ady E. u.) 

II. helyezett  Szalai Nikoletta (Ászár, Arany J. u. 3.) 

III. helyezett  Vindich Zsanett (Ászár, Petőfi u. 47.) 

 

Különdíjban részesült: 

   Mészáros Gréta (Kerékteleki, Fő u. 98.) 

   Jámbor Lajos (Ászár, Köztársaság u. 1/a)  

 

Az eredményhirdetésre 2012. július 25-én került sor a Közösségi Házban, ahol a pályázók 

megtekinthették az összes pályamunkát. Ezeket majd a nagyközönség is láthatja egy későbbi 

időpontra tervezett kiállítás keretében. 

 

 

Baksa Zoltánné 

kuratóriumi elnök 
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A labdarúgók 

 

Készülődés a 2012/2013-as labdarúgó szezonra 

 

Az Ászári KSE július folyamán megkezdte az előkészületeket a következő labdarúgó idényre 

a játékengedélyek kérésével, igazolásokkal és átigazolásokkal. A tervek szerint bővül az 

utánpótlás keret, így 2012/2013-as szezonban az eddigi U19 és U16 mellett U12 korosztályos 

csapatot is indítunk a megyei bajnokságban. Az új igazolásoknak és az átigazolásoknak 

köszönhetően részt vehetünk a Bozsik programban is, ahol U7, U9 és U11 korosztályok 

indulhatnak. Előreláthatólag mindhárom korosztályban tudunk indítani csapatot.  

Nagy örömünkre szolgál, hogy az ászári gyerekek visszaigazoltak a helyi sportegyesülethez. 

2012/2013-as idénytől a legkisebbektől a legnagyobbakig játszanak az Ászár KSE-ben.  

A labdarúgókkal Rakó László és Végh Tibor „D” licences edzők foglalkoznak, akiknek 

munkáját Lengyel Levente, Ligeti Dániel, Répási Tamás, Nagy Jácint aktív labdarúgók és 

Nagy László a KSE vezetőségi tagja segíti. 

Az U16, U19 és felnőtt csapatoknál megkezdődtek az edzések és az előkészületi mérkőzések. 

A bajnokság az U19 és felnőtt csapat részére 2012. augusztus 19-én hazai mérkőzéssel indul, 

amikor is Vértessomló csapatát fogadjuk. A mérkőzések 15.30 és 17.30 órakor kezdődnek. A 

2012/2013-as idény sorsolása a www.aszar-kse.hu honlapon megtekinthető az 

eseménynaptárban. 

A kisebb korosztályok sorsolása még nem készült el. 

2012. július 31-ig kell elszámolnunk a Nemzeti Sport Intézet (NSI) és az Magyar Labdarúgó 

Szövetség (MLSZ) felé a 2011/2012-es idényben kapott társasági adó támogatás 

felhasználásával. Társasági adó fogadására a következő idénybe is benyújtottuk 

pályázatunkat. Kérjük azokat a sportot szerető és támogatni kívánó olvasókat, akiknek 

lehetőségük van társasági adót felajánlani egyesületünknek, tegyék meg. A felhasználás teljes 

egészében az egyesület céljait, fejlődését szolgálja. 

Varga Ferenc 

SE elnök 

 

 

A Nyugdíjas Klubból… 

 

 

A sok szép nyári meleg napból két napot együtt töltött a Nyugdíjas Klub. 

Régi vágyunk volt, hogy ne csak 1-2 órára találkozzunk, hanem egy kicsit hosszabb időt is 

töltsünk egymással. 

Nagyon jó alkalom volt ez arra, hogy még jobban összekovácsolódjunk, az esti és éjszakai 

beszélgetés pedig esetleg egy-egy féltve őrzött emlékbe is betekintsen.  

Így a sok-sok szervezés után sikerült eljutnunk első nap Aggtelekre, ahol a föld mélye és a 

föld felszíne is olyan gazdag látnivalókat rejt, aki egyszer ezt megpillantja, sokáig rabja marad 

e csodálatos vidéknek. Sokunknak régi vágya teljesült, hisz messze van tőlünk, de érdemes 

érte utazni. A sok lépcső nehézkes mászását is feledtetni tudat e CSODA.  

Változatos, fantáziadús cseppkőalakzatai bámulatosak, óriási, remek akusztikájú termében jó 

volt hallgatni a szívhez szóló zenét.  

Utunkat a zegzugos, hajtűkanyaros erdei utakon folytatva elértünk Lillafüredre. A 

hegyoldalon kiemelkedik a gyönyörű fekvésű Palotaszálló, melyet belülről is 

megcsodálhattuk, a mélyzöld Hámori-tó is csendes nyugalmat árasztva őrzi e szép látványt. A 

függőkerten keresztül sétáltunk le az Anna-barlangba, mely európai viszonylatban is 

kiemelkedő mésztufa alakzatival varázsolt el bennünket. 
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Késő délután érkeztünk a barokk ékszerdobozba, Egerbe. Híven az Ászári borvidékhez, esti 

sétaként a Szépasszonyvölgybe mentünk, ahol egy kicsit ismerkedtünk e borvidék pincéivel 

és nedűivel.  

Másnap reggeli túránkat a Bazilika megtekintésével kezdtük, hisz ez országunk második 

legnagyobb klasszicista stílusú temploma, gyönyörű hangú orgonájával. Egy kisvonatos 

idegenvezetői körsétával ismerkedtünk meg a szép város további nevezetes épületeit, majd a 

„Város a város alatt” alagútrendszerét jártuk be.  

Utunkat Noszvaj felé folytattuk, e kis települést az egyik legszebb faluként tartják számon, 

ahol bejártuk a különleges Barlanglakásokat. 

Hazafele jövet megálltunk Parádfürdőn, ahol megnéztük a Cifraistállót, a kocsigyűjteményt, 

és a kocsikészítő műhelyt.  

S, hogy teljes legyen a túra, feljutottunk hazánk legmagasabb hegycsúcsára Kékestetőre is. 

(1014 m) 

Kicsit viszontagságosan, de itt „felrepített” bennünket a lift a 178 m magas Tv toronyba is.  

Szerencsésen „földet értünk” és szép lassan haza is. 

Tartalmas, magas színvonalú, sok-sok élményt, szépséget adó kirándulásban volt részünk. 

Köszönjük támogatóinknak, hogy e két nap így együtt lehettünk.  

  

 

         Mazalin Zsuzsanna 

Sakkbarátok Egyesületének hírei 

 
 

Aranycsapat és a berlini fal 

 

Grosics-Buzánszky-Lóránt-Lantos-Bozsik-Zakariás-Budai-Kocsis-Hidegkúti-Puskás-

Czibor ma is fújják sokan. Jónyer-Klampár-Gergely remélni lehet csak, hogy nem 

ismeretlen még. Minden sportágnak megvan a maga aranycsapata: Portisch-Ribli-Sax-

Adorján-Csom-Vadász a XX. század talán legnagyobb magyar sportgyőzelmét aratta 1978-

ban Argentinában Buenos Airesben, amikor megnyerték a sakkolimpiát megtörve a szovjet 

csapat hegemóniáját és egyeduralkodását. Sakkversenyen csapatban megelőzni a Szovjetuniót 

egészen addig elképzelhetetlen volt a világon. Ezért mondhatta Adorján András jelképesen, 

hogy ez volt az első tégla, amelyet kivettek a berlini falból, ezzel kezdődött a „legyőzhetetlen 

szovjetek” mítoszának a lerombolása, amely aztán hosszú évek alatt elvezett a vasfüggöny és 

a berlini fal lebontásáig. 

 

A Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár közhasznú szervezet az elmúlt évek során 

hagyományos sakkfesztiváljai keretében sorra meghívta olimpiai bajnokainkat. Időrendi 

sorrendben: Sax Gyula, Adorján András, Portisch Lajos, Csom István adott eddig 

szimultánt egyesületünk sakkozóinak és az érdeklődő sakkbarátoknak. Sajnos Vadász László 

már elhunyt, őt már meghívni nem tudjuk-tudtuk, vele az almádi versenyen találkoztunk 

többen ászári sakkozók és a mai napig is emlegetjük nem csak a játszmáinkat ellene, hanem a 

rendkívül szerény és barátságos sakkozót is, akit megismerhettünk benne… 

 

„Gens una sumus” – LEADER rendezvény Ászáron 

 

Tisztelettel és szeretettel értesítünk minden kedves sakkbarátot, szimpatizánst és támogatót, 

hogy LEADER rendezvényünk rendben és sikeresen lezajlott! Célunk volt: egy színvonalas 

eseménnyel szolgálni a sakk népszerűsítését, egyesületünk és Ászár község jó hírét növelni, a 

sport és a művészet erejét közösség formálásra felhasználni. Céljaink eléréséhez jól illet a 

világ sakkozóinak jelmondata: „egy család vagyunk”. 
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Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a rendezvény teljes egészében ingyenes volt, tehát a 

résztvevőknek sem nevezési díjat, sem részvételi díjat nem kellett fizetniük. Jordán Tamás 

előadóestjén kb. 20 fő vett részt. 

( Sokan "befértek" volna még: nem tudják mit veszítettek... ) Ribli Zoltán 31 táblán adott 

szimultánt, a versenyen 8 csapat mérte össze erejét, több mint 40 sakkozó tisztelte meg 

jelenlétével rendezvényünket. 

 

A rendezvényen készült képek a 

https://picasaweb.google.com/110985781255842060235/2012Junius2930LEADERRendezve

ny?authkey=Gv1sRgCLqvrubF8uX_LA   

címen tekinthetők meg. 

 

Ribli Zoltán olimpiai bajnok nemzetközi nagymester elleni 31 táblás szimultánon:  

Sebestyén Gábor (Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár) győzelmet, Pesti Máté (Győri 

Bástya Sakk Klub), Nyéki Bence (Ácsi Kinizsi SC), Geszler Tamás (Almásfüzitői SC) Török 

Attila (Levél Községi Sportegylet), Szinável Zsolt (Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár), 

Sarok Péter (Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár), Mészáros Vilmos (Sakkbarátok 

Egyesülete Kisbér-Ászár) és Bánszegi Attila döntetlent ért el. 
 

A LEADER csapatverseny végeredményeit a következő számunkban közöljük. (szerk.) 

 

Kültéri nagyméretű sakk Ászáron – Támogatók és hozzájárulások 

 

A beruházó Ászár község és a kivitelező Gádor Kft jóvoltából a Közösségi Ház udvarán 

megépült egy kültéri nagyméretű sakktábla. A LEADER rendezvényhez kapcsolódva, 

önkéntes alapon - a kültéri nagyméretű sakk figurák beszerzéséhez - támogatókat kerestünk és 

adományokat gyűjtöttünk: 

  

Komlósi Tibor    30.000,- Ft-tal járult hozzá a beszerzési költségekhez 

Sebestyén Imre    50.000,- Ft-ot ajánlott fel a kültéri sakkra 

Ászár Községért Közalapítvány  100.000,- Ft-ot szavazott meg a "kerti sakk" felállítására 

Nánási Zsigmond  5.000,- Ft-tal járult hozzá a beszerzési költségekhez  

( + szja 1% felajánlás ) 

Pál József     15.500,- Ft-ot utalt át egy "sötét ló" árára 

Pekár Zsolt     50.000,- Ft-ot ajánlott fel a kültéri sakkra 

Pál József  további 13.062,- Ft-ot utalt át a "sötét ló" lovasa és 

szerszámja beszerzésére 

Alföldiné Bánszegi Ágnes  20.950,- Ft átutalásával a "fehér királynő"-t "szerezte be 

és meg" . . . 

Kolonics Tibor és családja   20.950,- Ft átutalásával a "sötét vezér"-t "szerezte be  

és meg" . . . 

Márkus József  10.000,- Ft-tal járult hozzá a nagy méretű sakk 

figurákhoz 

Módos Dániel    120.000,- Ft-ot fizetett be a "4 bástya" "megszerzésére". 

(Pintér Szállítmányozó Kft ) 

 

Szóban többen jelezték még támogatási szándékukat, tisztelettel kérek mindenkit, hogy 

önkéntes adományát az alábbiakban közölt bankszámlánkra utalja át vagy fizesse be! A 

támogatásokat és hozzájárulásokat fel fogjuk tüntetni egy a kültéri sakk mellett elhelyezendő 

tájékoztató táblán. 

https://picasaweb.google.com/110985781255842060235/2012Junius2930LEADERRendezveny?authkey=Gv1sRgCLqvrubF8uX_LA
https://picasaweb.google.com/110985781255842060235/2012Junius2930LEADERRendezveny?authkey=Gv1sRgCLqvrubF8uX_LA


 10 

   

Bármely összegű támogatást előre is nagy tisztelettel köszönünk meg! 

  

Számlavezető bankunk:    Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 

Számlaszámunk:               62900050 - 15504108    

  

A rendezvényhez kapcsolódóan rengeteg egyéb hozzájárulást és felajánlást kaptunk még. 

Annyi féle segítség érkezett, hogy szinte lehetetlen felsorolni mindet (elnézést !!!) : 

 Először is nagy tisztelettel köszönöm meg vendégeinknek, hogy elfogadták meghívásunkat. 

Jordán Tamás és Ribli Zoltán garancia volt a színvonalra! Egyikük sem fogadta el az 

egyébként felajánlott úti költségtérítést és szállást, illetve vacsorát. Farkas Gyula egész napos 

versenybírói feladatait végezte kiválóan és ingyen. Sebestyén Imre jóvoltából mindkét 

vendégünk ászári borokat vihetett haza Jászai Mari szülőfalujából. A Császári Pékség finom 

pogácsája nagy sikert aratott a sakkozók körében. Molnár Szilárd remek fényképeket készített 

mindkét nap. Szinável Zsolt sakkbarátunk az "ingyenesség dacára" a helyszínen 3.000,-Ft 

részvételi díjjal támogatta meg egyesületünket. Pekár Zsolt segített vendégeink fogadásánál, 

illetve a szervezési és rendezési előkészületekben. Zséfár Csilla a Közösségi Ház részéről 

adott meg minden elképzelhető támogatást és segítséget. Zséfár Krisztina és az Aranyfürt 

Étterem talán még az előzőeket is felülmúlta támogató segítségével, felajánlásával és a 

hagyományosan nagyszerű ebéddel és kedves kiszolgálással. Szám szerint mindkét nap a 

berendezkedésnél, összepakolásnál segítettek a legtöbben: Farkas Gyula, Szegi Tamás, 

Huszár Georgina, Sebestyén Gábor, Sebestyén Imre, Mészáros Vilmos, Bánszegi Borbála, 

Bánszegi Bíborka, Pál József, Komlósi Tibor és még a többiek (!?)… 

Szabó Levente szervezési, utazási és szállítási közreműködése óriási segítséget jelentett. 

Minden csapatvezetőt külön nem sorolok fel, de nélkülük nem jöhetett volna létre ez a 

verseny. Németh Zoltán nemzetközi mester, a Magyar Sakkvilág főszerkesztője, 2 x 40 db ( 

980,-Ft/db ) Magyar Sakkvilág újságot ajánlott fel a résztvevők számára, amit azok a 

helyszínen átvehettek és Ribli Zoltán nagymesterrel dedikáltattak. Az egyetlen színvonalas, 

magyar sakkújság fenn- és megmaradásáért előfizetéssel tehetünk sokat! Ribli Zoltán 

nemzetközi nagymester a szimultán díját a Magyar Sakkvilág számára ajánlotta fel. 

  

Köszönöm a résztvevők pozitív hozzáállását, valamennyi felajánlást és segítséget, azokat is, 

amelyeket esetleg kifelejtettem! 

 

          Bánszegi Attila 

          egyesületi elnök 
 

PÁLYÁZAT 

 

A Bábolna Ménesbirtok alapításának 200 éves évfordulójára létrehozott „200 éves Bábolna” 

Alapítvány beolvadt a Bábolnáért Közhasznú Közalapítványba. 

A Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány a korábbi alapítványtevő szándékának megfelelően 

2012. évben pályázati támogatásban kívánja részesíteni a Bábolna Zrt-től, társaságaitól, illetve 

jogelődjétől nyugdíjba vonult dolgozókat. 

Kérjük, jelentkezzenek 2012. szeptember 28-ig a Polgármesteri Hivatalban kérhető 

nyomtatvány Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány Kuratóriumának (2943 Bábolna, 

Jókai M. u. 12.) címre történő megküldésével. Kérjük, hogy saját nevére szóló 

bankszámlakivonatot mellékelni szíveskedjenek! Hiánypótlásra nincs lehetőség! A határidő 

jogvesztő! 
 

Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány  

Kuratóriuma 


