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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 1 6 .  S Z E P T E M B E R - O K T Ó B E R  
 

NÉPSZAVAZÁS 2016 

A z  o r s z á g o s  n é p s z a v a z á s  h e l y i  e r e d m é n y e i  

A 2016. október 2-án tartott országos népszavazáson Ászáron a két szavazókörben összesen 1411 

választópolgár járulhatott az urnákhoz. Közülük 685 fő vett részt a szavazáson (48,5%). 657 db 

(46,6%) érvényes szavazat érkezett, amelyből 643 db (97,9%) nem szavazat és 14 db (2,1%) igen 

szavazat volt.  

Az érvényes szavazatok száma helyben a megyei átlagot (41,2%) és az országos átlagot 

(41,3%) is meghaladta.  

A népszavazás előkészítése már júliusban elkezdődött, elszámolási feladatai helyben a héten 

zárultak le.  Ez idő alatt végig összehangolt, összeszokott munkát láthattunk a választási 

bizottságok, a választási iroda, a munkánkat fizikailag segítő, valamint a bennünket irányító 

kollégák között. Mindannyiukat köszönet és elismerés illeti az önként vagy munkakörénél fogva, de 

egyaránt pontosan, gyorsan és jogszerűen végzett munkáért. 

dr. Istvándi Csilla jegyző, HVI vezető 

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 2016. szeptember 8-i rendes ülésen a Képviselő-testület, dr. Nemes Tünde háziorvos 

tájékoztatóját a község egészségügyi helyzetéről, elismerésének és köszönetének kifejezése mellett 

elfogadta. A Doktornő jelezte azt az anomáliát, hogy miközben a helyi ellátásban - az 

önkormányzat segítségével - igen komoly munkát fektetnek a különböző egészségügyi szűrések 

rendszeres, minél szélesebb körű elvégzésére, illetve igyekeznek a lakosság minél szélesebb körét 

hozzájuttatni a szükséges szakosított szűrésekhez, az egyik legnagyobb kört érintő szűrés, a 

nőgyógyászati szűrések köre a kisbéri kistérségben gyakorlatilag elérhetetlen, mivel szakorvosok 

hiányában minimális szinten üzemel a szakrendelés. 

A Képviselő-testület a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése 

alapján az ászári szavazatszámláló bizottságok tagjaivá Martonné Szekfű Judit helyére Nagyné 

Baráth Teréz ászári lakost, Molnárné Pálinkás Csilla helyére Pintér Zsuzsanna ászári lakost, a 

szavazatszámláló bizottságok további póttagjává pedig Zséfár Csilla ászári lakost választotta meg. 

A Testület kiválasztotta - a beérkezett ajánlatok közül - a temető előtti vízelvezetés és parkoló, 

illetve a két létesítendő gyalogátkelőhely tervezőjét. 

Döntés született arról is, hogy 2017-ben újra részt vesz az önkormányzatunk a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázaton. Továbbá egyhangú támogatással azt is 

megszavazták a Képviselők, hogy önkormányzatunk pályázatot nyújt be az Belügyminiszterhez a 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra. (megj.: Azóta a pályázaton 52m
3
 tűzifát nyertünk, melyre az igénylést november 30-ig 

lehet benyújtani a Hivatalban.) 

A 2016. szeptember 19-i rendkívüli ülésen négy beruházásról született határozat: 

 az iskola erkélyének szigeteléséről; 

 a sportpálya locsolórendszerének bővítéséről; 
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 a Kossuth utcai buszváró alapjának elkészítéséről;  

 a Köztársaság és Kalász utcai járdaépítésről.  

Ezek a beruházások azóta sikeresen befejeződtek. 

A 2016. október 13-i rendes ülésen, polgármesteri felkérésre dr. Fehér Péter állatorvos tájékoztatta 

a Képviselő-testületet az ászári sertéstelep újraindítására vonatozó terveknek a szállítmányozásra, a 

szagterhelésre, valamint a rovarokkal túlszaporodásának megelőzésére vonatkozó részeiről. 

Elmondta, hogy pályázati forrásból a 2017. év végén újra szeretnék indítani a Széchenyi utca 

külterületi részén lévő régi sertéstelepet. A telepen 2500 sertés hízlalását tervezik, a legmodernebb 

takarmányozás, számítógép-vezérelt klíma rendszer, valamint zárt trágyakezelés mellett. A 

szaghatás és a lárvakelés mérséklésére három módszert fognak alkalmazni, a három módszer együtt 

a tudomány mai állásának megfelelő legnagyobb hatásfokot jelenti ezeknek a problémáknak a 

megoldására. Továbbá a szaghatás mérséklése érdekében vállalják, hogy véderdővel zárják le a 

telep határait. 

Ezen az ülésen az óvodavezető 2015/16. nevelési évre vonatkozó beszámolóját köszönettel 

elfogadta a Képviselő-testület. Szintén köszönetének kifejezése mellett fogadta el a településvezetés 

az Ászár Községért Közalapítvány beszámolóját is. Itt az újság hasábjain is szeretném megköszönni 

a kuratóriumi tagoknak, de különösen Magyar Tiborné elnöknek az elvégzett, sokrétű munkát. 

„Hulladékgazdálkodásról” illetve az „Egészségügyi alapellátási körzetekről” szóló rendeletek 

alkotását fogadta el a testület. Döntés született arról is, hogy Ászár csatlakozni kíván a Sacra Velo 

kerékpáros zarándokút határokon átnyúló pályázatához. 

T i s z t e l t  A d ó z ó k !  

Többen jelezték az Önkormányzat felé szándékukat, hogy a helyi adófizetést utalással kívánják 

teljesíteni. Amennyiben Ön az adófizetést utalással szeretné teljesíteni, kérem, ezt 2017. január 31-

ig elsősorban az ado@aszar.hu e-mail címre (vagy a 34/353-938 telefonszámon) a felesleges 

készpénz-átutalási megbízás (csekk) előállítás elkerülése végett jelezni szíveskedjen! 

Az utaláshoz használandó helyi adó beszedési számlaszámok az alábbiak: 

Építményadó 62900050-10007747  Késedelmi pótlék 62900050-10007682 

Magánszemélyek 

kommunális adója 
62900050-10007730 

 
Egyéb bevételek 62900050-10007637 

Helyi iparűzési adó 62900050-10007716  Idegen bevételek 62900050-10007802 

Gépjárműadó 62900050-10007620  Talajterhelési díj 62900050-10007675 

A könnyebb beazonosíthatóság érdekében kérem, az utalás közlemény rovatába az adózói 

azonosítót feltüntetni szíveskedjen! Az azonosító a határozaton, illetve az egyenlegértesítőn 

kiemelve található. 

Segítő együttműködésüket köszönjük! 

Pekár Zsolt polgármester 

A n y a k ö n y v i  h í r e k  

Házasságot kötött Ászáron: 

Bibó Erika Éva és Bartalos Attila 

Szívből gratulálunk a házaspárnak! 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 

Kovács István (85) 

Juhász Márk (80) 

 Molnár János (67) dr. Istvándi Csilla  jegyző 

mailto:ado@aszar.hu
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KULTURÁLIS HÍRADÓ A KÖZÖSSÉGI HÁZBÓL 

2016. október 6-án a Közösségi Házban az 1949. október 6-án kivégzett aradi vértanúkra 

emlékeztünk. 

A 13-ak ítéletét október 6-án – szándékosan a bécsi forradalom és Theodor Baillet von Latour 

császári hadügyminiszter meggyilkolásának első évfordulóján – hajtották végre, ami ezért a 

forradalom és szabadságharc vérbefojtásának gyászünnepe. Ugyanezen a napon végezték ki Pesten 

az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost. Elsőként a Kormorán együttes Nincsen 

hely, mi kiadó című dalát hallgattuk meg. Ezt követően Dr. Lunkné Nyuli Márta igazgató asszony 

olvasott fel a vértanúk családtagjaik részére írt személyes hangvételű sorokból. Megemlékezésünket 

a Kárpátia zenekar- Az utolsó szó jogán című szám zárta, amelyben a vértanúk kivégzésük előtti 

utolsó mondatai hangzottak el. 

Márai-est Pálfy Margittal 

A törékeny színművésznek csak csodálni lehet erejét, lázadását, megalkuvást nem tűrő 

szenvedélyét, impulzivitását, s azt is, hogy minden egyes előadás után egy kicsit belehal a lelki 

vívódásokkal teli versfüzérekbe, prózai szövegekbe. Márai több szempontból is hasonlít Krúdy 

Gyula karakterére, Szindbádra. Ő is „utazó” volt, aki bár sok helyen járt, igazi otthonra mégsem 

lelt. Az alkotások Márai művészetének jelentős tematikái köré csoportosultak, így elhangzottak a 

hazaszeretet, a szerelem, a halál és a számvetés költeményei. 

2014. március 15-én színművészként és előadóművészként nyújtott kimagasló színvonalú 

teljesítményének elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozták 

számára. 

Tóth Gáborné 

Gondolatébresztő Találkozások Ászáron 

Nagy örömömre szolgál, hogy az eddigi nagy sikerű előadások után újabb 
fantasztikus előadót köszönthetünk Ászáron. Ő pedig nem más, mint 

Vida Ágnes  

gyerekpszichológus, családterapeuta, a népszerű Kismamablog szerzője, az 
Anyapszichológia című nagy sikerű könyv írója . 

Téma: Anyapszichológia – Az anyai lélek szivárványa fogantatástól nagymamakorig 
Időpont: 2016. november 22. kedd 17:30 
Helyszín: Jászai Mari Ált. Isk. aulája, Ászár 
Belépőjegy ára: 2000 Ft 
Csoportos kedvezmény: 5 db vagy afeletti jegy vásárlása esetén 1500 Ft/db 
Jegyigénylés: 20/555-92-55 
Facebook: Vidáné Sinigla Melinda, Gondolatébresztő Találkozások 
e-mail: sinigla.melis@gmail.com 

Az előadás végén Ágnes válaszol a felmerülő kérdésekre, illetve lehetőség lesz 
könyveinek kedvezményes megvásárlására is.  

Várunk mindenkit szeretettel!  

Vidáné Sinigla Melinda, szervező 

mailto:sinigla.melis@gmail.com
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A HÁZIORVOS HÍREI 

Az influenza elleni védőoltások fontossága felnőttkorban 

Ismét ősz van, gyakoribbá válnak a légúti megbetegedések. Hogyan védekezzünk ellenük? Mikor 

gondoljunk influenzára és mikor egyszerű náthára, megfázásra? 

Az egyszerű megfázás vagy nátha könnyen átvészelhető légúti megbetegedés. Nem jár magas 

lázzal, néha enyhe hőemelkedés kísérheti/ 37 és 38 fok Celsius között/, a tünetek nem súlyosak, 

orrfolyás, torokkaparás, száraz vagy nedves köhögés jellemzi. Néhány nap alatt meggyógyul, 

tulajdonképpen magától, de tüneti szereket, orrcseppet, láz és fájdalomcsillapítót, vitaminokat, 

torokfertőtlenítőt érdemes ilyenkor is használni. Fontos a bő folyadékbevitel, melynek az az 

értelme, hogy a képződő váladékok hamarabb oldódnak, kiürülnek, a légutak tisztulása könnyebben 

végbemegy. 

Más a helyzet az influenzával, mely hirtelen kezdődő, légúti és általános tünetekkel járó fertőző 

betegség. A lappangási idő általában rövid,1-2 nap, de a beteg ebben a tünetmentes időszakban már 

fertőz. A tünetek között leggyakoribb a magas láz, akár 38-39,5 fok Celsius is lehet, gyengeség, 

rossz közérzet, hát és végtagfájdalom, fejfájás, szemtájéki fájdalom, fényérzékenység kísérheti. A 

légúti tünetek: torokfájás, köhögés is hamarosan fellépnek, különböző súlyosságúak lehetnek. A 

lázas időszak szövődménymentes esetben általában 4-5 napig tart. A gyengeség, verejtékezés, légúti 

tünetek néha hetekig eltarthatnak. Szövődményként elsősorban tüdőgyulladás alakulhat ki, mely 

lehet vírusos   vagy   bakteriális eredetű, de ennek eldöntése már a háziorvos feladata. 

Hogyan tudjuk megelőzni az influenzát, illetve annak járványszerű előfordulását? 

Elsősorban oltással, a higiénés szabályok szigorú betartásával/ például gyakori kézmosás, 

fertőtlenítés/valamint az immunrendszer karbantartásával /rendszeres testedzés, egészséges 

táplálkozás, megfelelő folyadékbevitel/lehet védekezni a betegséggel szemben. 

Az Influenza elleni védőoltás a legjobb megelőzési lehetőség. A világon jelenleg négyféle influenza 

elleni oltóanyag használható, mely Magyarországon is elérhető, mindegyik háromféle influenza 

vírustörzset tartalmaz. Az oltóanyagba kerülő vírustörzseket évről évre a járványügyi helyzet 

elemzésének alapján választják ki. 

. Az influenzavírus által okozott megbetegedések súlyosságának , valamint a halálozások számának 

csökkentése érdekében kiemelten fontos bizonyos kockázati csoportok oltása: 

 a 3 évnél idősebb krónikus betegségben szenvedők,  

a terhesek / terhességi héttől függetlenül/,valamint azok a nők, akik a gyermekvállalást az 

influenzaszezon idejére tervezik, 

rehabilitációs, átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben, szociális otthonokban , vagy 

egészségügyi intézményekben huzamosabb ideig ápolt gondozott személyek, 

tartós szalicilát kezelésben részesülő gyermekek, serdülők/ Reye syndroma veszélye/ 

60 éven felüliek egészségi állapotuktól függetlenül. 

A fenti kockázati csoportokat a fertőzés átvitele révén veszélyeztető személyek: egészségügyi 

dolgozók, ápolást, gondozást nyújtó egészségügyi/szociális intézmények dolgozói szintén 

beoltandók. 

Magyarországon minden évben 1,3 millió influenza vírus elleni oltóanyag áll rendelkezésre 

térítésmentesen a kockázati csoportokba tartozók részére. A tavaly az idősek  átoltottsága  negativ 

rekordot döntött, az előző évekhez képest kevesebben vették igénybe az ingyenes oltást. A 

statisztikai hivatal adatai alapján 2015 első négy hónapjában a halálozások száma 12 %-kal 

meghaladta az előző évben tapasztalt értéket. Ehhez a jelenséghez hozzájárulhatott a tetőző 

influenzajárvány is. 

Annak érdekében, hogy ez ne ismétlődjön meg legalább a térítésmentes oltóanyagot jó lenne 

minden körzetben felhasználni. Dr. Nemes Tünde háziorvos 
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HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

Ki r á n d ul ás  Su zu ki  g y á r ba  

Október 28-án, pénteken, 50 felső tagozatos tanuló kirándulni ment az Esztergomi Suzuki gyárba. 

Érdekes volt látni, hogy pontosan hogyan és milyen gépekkel készítik el az autó egyes elemeit. 

Amikor odaértünk először át kellet haladni egy fémdetektoron, majd mindenki kapott, a biztonsági 

okokból, egy úgynevezett kobakot, ami egyébként egy sisak, és egy szemüveget, amit később a 

hegesztőüzemben kellett felvenni a hegesztés során kipattanó szikrák miatt. 

A gyárlátogatást a vetítő szobába kezdtük ahol, filmvetítést tartottak nekünk a Suzuki gyártási 

folyamatáról. 

Négy csapatba osztottak minket és indultunk a gyár első megmutatott üzemébe. Amikor beléptünk 

mindenhol hatalmas állványok, rakodó gépek, még nem elkészült autó darabok voltak. Egy kijelölt 

úton kellet haladnunk, vagyis nem kellett, hanem kötelező volt azon mennünk, mert ha letértünk 

volna róla, akkor nekünk jöhetett volna egy targonca, esetleg egy éppen legördülő Suzuki. Az 

üzemben a dolgozók olyan ütemben dolgoztak, ahogy a gépek diktálták, nem állíthatták le az egész 

folyamatot azért, mert valaki egy kicsit lemaradt vagy lassabb volt. Fel kellet venni a lendültet a 

robotokkal. 

 

Itt hatalmas a zaj, így néha volt olyan, amikor nem hallottuk azt, hogy éppen mit mond az 

idegenvezető. Igaz, ezt már ő is elmondta előre, hogy nagy lesz a zaj és emiatt csak a végén jut 

majd hely a kérdéseknek. A következő üzem a hegesztőüzem volt. Itt volt a legtöbb robot és a 

legkevesebb ember, nevezhetnénk ezt a helyet a robotok és gépek világának is emiatt. Az elején, 

mielőtt beléptünk volna az üzembe szóltak, hogy itt az ideje felvenni a szemüveget is, mivel a 

kobakot már az eleje óta viseltük. 

A következő a szerelőüzem volt. Itt is nagyon kellett vigyázni, mert nagy volt az autó és targonca 

forgalom. Itt már nem volt olyan sok gép, inkább az emberek végezték a munkát, de ennek ellenére 

is voltak izgalmas dolgok. Például érdekes volt látni, hogy a kis autó elemekből kigördül a szalag 

másik végén a kész Suzuki. A festő üzemet sajnos nem néztük meg, mert bevittük volna a port és 

mint tudjuk a por minden festés ellensége. 

A gyárlátogatás után elmentünk Tatbányára. Itt egy kicsit kifújtuk magunkat, majd felmentünk a 

Turul madár szobrához. Ez a szobor, egy gyönyörű, szép, túrázni tökéletesen alkalmas eredőben 

helyezkedik el. A madár hatalmas szárnyát úgy tartotta, mintha ő lenne Tatabánya városának 

védelmezője, a karddal egyaránt. 

Miután jól körül néztünk ezen a tisztáson, felszálltunk a buszra és gurultunk is haza. Mindenki 

nagyon fáradt volt, de megérte ezért a csodálatos kirándulásért.  

Köszönjük az ászári rokonsággal rendelkező Zséfár Jánosnak a Suzuki Zrt dolgozójának, hogy 

lehetővé tette számunkra a gyár megtekintését, valamint Garas Mariann tanárnőnek, hogy 

megszervezte a kirándulást, továbbá Horváth Éva és Seres Andrea tanárnőknek, hogy elkísértek 

minket erre az érdekes és tartalmas napra. 

Pénzes Anna és László Viktória  
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Meghívó 
Tisztelt Szülő! Kedves Ászáriak! 

Iskolánk Szülői Munkaközössége és Tantestülete  

2016. november 26-án, szombaton 1900 órától ismét megrendezi a már 

hagyományossá vált 

Szülők Nevelők bálját 
a Jászai Mari Általános iskola aulájában. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan végzős diákjaink tánca nyitja meg a 

rendezvényt. Az est folyamán élő zene és büfé is várja vendégeinket! 

A belépőjegy ára vacsorával: 3 000 Ft 

Lehetősége van támogatni a rendezvényünket készpénzzel vagy 

felajánlott tombolatárgyakkal, melyet köszönettel fogadunk. 

Nagyon sok szeretettel várjuk a kedves Szülőket, Hozzátartozókat és 

Barátaikat! 
Rendezőség 

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI 

Ka r á cs on y ra  ké s zü l ő d v e  

Évek óta, és most is adventi koszorúkészítéssel kezdődik a karácsonyi készülődés.  

November 25-én 17 órától az ászári Közösségi Házban már hagyománynak számító „Adventi 

koszorú” kötés lesz, melyre szeretettel várjuk a falu lakóit!  

Látható, hogy egyre nagyobb sikere van, és egyre többen vesznek részt úgy felnőttek, mint 

gyerekek adventi koszorúk, asztaldíszek készítésében. Hagyománnyá nőtte ki magát 

rendezvényünk, a sikerességét látva megállapítható, hogy  a helyiséget is  majdhogynem  kinőttük! 

Tájékoztatásként közöljük, hogy a célra felhasználható keretösszegünk az idei évben sem változott.  

Tavaly már jeleztük, hogy személyenként, de ezt most annyiban módosítjuk, amit kérünk is 

betartani, hogy az idén családonként tehát a szülő vagy a (egy)gyermeke koszorúkészítéséhez 

tudunk csak hozzájárulni.  Gyertyát így is mindenki hozzon magával! 

Természetesen lehetőség lesz, plusz koszorú készítésére, de csak abban az esetben, (zöldág és drót 

kivételével) ha minden más felhasználandó anyagokat, kellékeket hoznak magukkal! 

Gyertyavásárlási lehetőség a helyszínen! 

Magyar Tiborné Ászár Községért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke 

A z ő s z i  s ze zo n  v ég e  f e l é  v eg y es  é r ze l me k ke l  

Vegyes teljesítmények, vegyes hozzáállás, vegyes érzelmek. Ezt hozta október végéig a 2016/17-es 

őszi szezon. A felnőttek és az U16 korosztály változó teljesítményt nyújtott az eddigi fordulókban. 

A 12. forduló után a felnőttek a megszerzett 11 pontjukkal a tabella 12. helyén, az U16 a 8 

fordulóban gyűjtött 9 ponttal a 10. helyen áll. 
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Az U19 folytatja az előző szezonban nyújtott jó teljesítményét. A 11 megnyert és 1 elveszített 

mérkőzéssel összegyűjtött 33 pont a 2. helyet jelenti számukra. 

A Bozsik programban versengő gyerekek részére ősszel négy torna volt. A tornák Bábolnán és 

Nagyigmándon kerültek megrendezésre (egy alkalom a kicsiknél Tárkányon volt ). Az U-13 

minden esetben nyerte a tornákat, náluk semmi gond nincs. A "kicsik" nagyon ügyesek, csak az U7 

és U9 korosztályban sajnos kevés a gyermek, és itt voltak létszámgondok is.  

Várjuk az 5. életévüket betöltött gyerekeket a Bozsik programba. Jelentkezni lehet az egyesület 

elnökénél (Varga Ferenc). 

A Megye II. osztályban az őszi szezon november 27-ig tart. Addig még van lehetőségük a 

csapatoknak a jelenlegi helyezésükön valamit kozmetikázni, amiért nagyon szurkolunk. 

FE L HÍ V Á S !  

Ászár község alapításának 750. évfordulójára a község múltjáról, jelenéről könyv készül. Ebbe 

szeretnénk az Ászári KSE történetéről is írni. Az egyesületet először 1939-ben jegyezték be. Sajnos 

nagyon kevés dokumentum áll rendelkezésünkre, hogy a régi időkről is írhassunk. Ezért kérjük a 

lakosságot, akinek bármilyen, az Ászári Sport Egyesülettel kapcsolatosan régi írása, újságcikke, 

oklevele van, bocsássa azokat rendelkezésünkre, hogy az anyagokat fénymásolhassuk és azokat 

felhasználhassuk. Várjuk azok jelentkezését is, akik szívesen osztanák meg velünk az egyesülettel 

kapcsolatos emlékeiket, hogy lejegyzetelhessük azokat az utókor számára. A dokumentumokat 

Varga Ferencnek (Mini ABC, Győri u. 10.) vagy Baksa Zoltánnénak (Klapka u. 12.) kérjük 

eljuttatni, s ugyanitt jelezni, ha lenne olyan, aki a visszaemlékezésekben szívesen segítene. Az idő 

sürget bennünket, az anyagok gyűjtése november 30-ig tart. 

Varga Ferenc SE elnök 

Ho n i s me r e t i  é s  He l y tö r t é n et i  E gy es ü l e t  h í r e i  

Szeptember 

Az Ászári Hírek előző kiadása úgy zárult, hogy „nem mindennapi vendéget” vár Ászár.  Mónus 

József ( Fehér Farkas), többszörös világbajnok hagyományőrző íjász, meg is érkezett hozzánk 

szeptember 17-én. A megbeszéltek szerint már 13 órára ideért. Első útja a „Falurétre” vezetett. 

Gondos terepszemle, és a szélirány megállapítása után próbalövéseket végzett. Ahogy közeledett a 

kezdés időpontja, úgy telt meg a terem az érdeklődő hallgatósággal. Egyesületünk elnöke 

köszöntötte a jelenlévőket, és bemutatta az előadót. Mónus József a következő címek büszke 

birtokosa:  

 20-szoros világrekorder  

 5-szörös világbajnok 

 2010-ben 508,74 méteres lövéssel egy 784 éve fennálló rekordot döntött meg 

 2012-ben Mongóliában 653 méteres távolsági világrekordot lőtt. Itt szobrot is állítottak a 

tiszteletére. 

 Háromszoros Eurázsia bajnok 

 170 győzelem és aranyérem címvédője 

 2016 augusztusában Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki 

 A Magyarok Világszövetségétől pedig a Magyar Nemzetért Érdemrend ezüst fokozatát 

kapta. 

A rövid méltatás után megkezdődött az előadás érdemi része. Farkas elmondta, hogy fiával együtt 

2006-ban ismerkedett meg az íjászkodással egy, az egri várban látott, bemutatón. Előtte 

mezőgazdasággal foglalkozott, munkájában jelentős anyagi és szakmai sikereket könyvelhetett el. 

2008-ig csupán sportként tekintett az íjászkodásra, majd az év végétől a saját útjtát kezdte járni 

politikamentesen, a hagyományokból és a közös múltból merítve. Büszkeséggel tölti el, hogy az 

egész magyarságért harcol. Győztesként 170 alkalommal emelhette magasba a magyar zászlót, amit 
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minden útjára magával visz. Évi 8-9 versenyen vesz részt támogatói háttér nélkül. Apró 

műhelyében saját maga készíti íjait és nyílvesszőit. 

A Farkas nevet Mongóliában kapta, ahol mongolokkal, törökökkel, kínaiakkal küzd. Ez a harc a 

múlt tiszteletére tanít. Napi 500 lövéssel edz, de verseny előtt ez a szám akár az ezret is elérheti. 

Magányos harca őt igazolja. Sokan állnak mögötte, akik hasonlóan gondolkodnak, akik úgy akarják 

felnevelni gyermekeiket, hogy azok büszkék legyenek magyarságukra.  

A filmbejátszásokkal színesített előadást személyes mottójával zárta: „A győztes jogán a dobogón 

állva megmutatni a világnak a magyar zászlót.” 

Eztán következett a íjászbemutató a „Faluréten”. A cél három piros alma volt, a lőtáv 150 méter. Az 

erős széllökések ellenére is sikerült a célt 10-15 cm-re megközelíteni. A sikeres bemutató után 

lehetőséget kaptak az érdeklődők a témához kapcsolódó kérdések feltevésére. Érdekes, tartalmas 

délután részesei lehettünk. Köszönjük a segítséget egyesültetünk tagjainak, a sportkörnek, a 

Közösségi Ház dolgozóinak.  

Egyesületünk számára külön örömmel szolgált, hogy az előadásra nemcsak a falubeliek voltak 

kíváncsiak, a szüreti munkák ellenére is, hanem a környező települések téma iránt érdeklődő lakóit 

is sikerült megmozdítani. Reméljük ők is egyetértenek azzal a nézettel, hogy nem felejthetjük el a 

múltunkat, és meg kell őrizni ősi hagyományainkat is. 

Október 

Szeptember végi ülésünkön döntöttük el, hogy a református temetőben lévő II. világháborúban itt 

elesett magyar katona sírját rendbe tesszük.  

Ki is volt e hősi halált halt katona? Ifj. Juhász Sándor 1924.08.30-án született Ócsán, Juhász Sándor 

és Galambos Erzsébet fiaként. A VI. híradós zászlóalj 1. századában szolgált. 

Farkasékhoz szállásolták el, ott létét egy szentkép is igazolja, amit a család akkor hároméves 

kislányának adott. (a szerk. megj.: Ma Bánszeginé Ági néni néven ismerjük ezt a „kislányt”.) 

1945. február 20-án halt hősi halált a mai közösségi ház udvarán, egy máig tisztázatlan 

bombatámadás során. Nem tudni, hogy ki dobta a bombát. Hallottunk német menekülő bombázóról, 

szovjet támadásról is. Másnap Kurucz tiszteletes temette el a református temetőben a baptista 

vallású katonát. Szülei és testvére is halálukig jártak a sírhoz. Több ászári lakos is gondozta a sírt, 

de egy idő után feledésbe merült a katona emléke, két évvel ezelőtt szereztünk tudomást róla 

Polgármester Úrtól. A helyet többen is megmutatták, és fotót is kaptunk. Ezek után álltunk neki a 

sír helyreállításának. A terebélyes orgonabokrot az önkormányzat dolgozói vágták ki. A gyökereket 

Bácsi Attila és Kálmán János szedték ki, ők végezték a földmunkát is. Közben készült a keret 

Németh Norbert ács műhelyében. A festéket Riez Tamás ajánlotta fel. Földet Biczó Sándortól 

hoztunk, a virágokat vásároltuk. A fejfát a táblával együtt Békási Imre ajánlotta fel. Nagy 

köszönettel tartozunk Bánszegi Attilának, aki ezt a családi történetet megosztotta velünk.  

Az önkormányzat által felajánlott támogatásból és a Szent Iván napon a becsületkasszába dobott 

forintokból sikerült a Gurdon térre egy „pletykapadot” vásárolni, ezzel is gazdagítva településünket.  

Kálmán János elnök 

A  n y ug d í ja s  k l u b  h í r e i  

K ó s t o l ó  a  k e r t ü n k  g y ü mö l c s e i b ő l ,  z ö l d s é g e i b ő l !  

Egyházaink október elején a szentmise keretében megáldották a kertek terméseit. Klubunk is úgy 

gondolta, hogy ezt a szép hagyományt, ünnepet a magunk módján, mi is megtartjuk. 

Összegyűjtöttük kertünk gyümölcseit és zöldségeit és egy kis bemutatóra készültünk.  

Évi munkánk gyümölcseiből sok mindent és sok félét lehet készíteni, ezt a színes palettát meg is 

mutattuk egymásnak. Mindenki hozott valamit, amit elkészített: volt finom gyümölcs- és sütőtök 

krémleves. Az alma volt a főszereplő, különböző almafajtákról beszélgettünk és kóstolgattunk, de 
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készült belőle kompót, almavirág, almás-lepény, bundásalma, almás-diós sütemény. A sokféle 

lekvár is nagyon ízletes volt a palacsintához.  

Kerti zöldségeink is színes kavalkádot alkottak a – zelleres-almás-diós joghurtban, vagy a karalábé-

sárgarépa és a lila-krumpli-sárgarépával érdekes, és nagyon finomra sikerült. Nem hiányzott az 

asztalról a szőlő, a sokféle alma, aszalt almaszirom, sült sütőtök sem, melyhez a kacsazsíros kenyér 

– friss, újhagymával az apró kis szendvicsekkel, a majonézes tojással szuper alap volt.  

Így készültünk sok-sok változatos és finom étellel, mely egy kis forralt vörösborral, és jó kis házi 

szörpökkel, igazi kellemes klubdélutánt töltöttünk el együtt. 

Mazalin Zsuzsanna  

R e t r ó v a l  a  F e r t ő - H a n s á g  N e m z e t i  P a r k - b a ,  

m i k r ó v a l  a  H o r t o b á g y  é s  a  T i s z a - t ó  é l ő v i l á g á b a !  

„A Fertő és a Hany. A hajdani gyepű, lidércek lakta ingovány. Ez a báj Burgenland és 

Magyarország határán az első, amit  a legtöbb hazánkban érkező vendég a földön, vagy az égről 

megpillant. Itt, a két ország határán, az egykori hidegháborús frontvonal alkotta mezsgyén terül el 

„osztrák sógorainkkal” közös nemzeti parkunk, a Fertő-Hanság Nemzeti Park.” – ahova 

ellátogattunk és az „indiánnyár” két csodálatos napját ott tölthettük. 

A rengeteg, élményekben gazdag látnivalókon kívül nemcsak hagyományos, hanem még rendhagyó 

kiránduláson vettünk részt. Olyan megtiszteltetésben, örömben és  mondhatjuk  szerencsében is volt 

részünk, mivel Dr. Kárpáti László, aki a Nemzeti Park  (sok-sok éven át) igazgatójaként 

tevékenykedett munkatársaival, így a több évtizedes munkájának beérett gyümölcsét mutathatták be 

nekünk,  „retrosoknak”.  

 

Első utunk, a Hanság közepére, Öntésmajorba vezetett, ahol a Hanság egykori és jelenkori 

élővilágával, az itt élő emberek által űzött mesterségeket, valamint Hany Istók történetét 

ismerhettük meg a régi iskola épületében. 

Nagycenk, a Széchenyi-kastély Magyarország egyik legszebb vidéki kastélya, itt élt gróf Széchenyi 

Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum megalapítója. A Szent István királynak szentelt templom 

közelében, a temetőkertben található a Széchenyi Mauzóleum, amely barokk kápolnából és 

klasszicista előcsarnokból áll. A kriptában nyugszik más családtagok között gróf Széchenyi István, 

„a legnagyobb magyar”, valamint Széchenyi Pál, akinek mumifikálódott holtteste üvegkoporsóban 

látható.  A Mauzóleum történelmi zarándokhely, mely méltó módon őrzi emléküket.  
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Az Esterházy-kastély Fertőd leghíresebb látnivalója, mai formáját a 18. sz. második felében nyerte 

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

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

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

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

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

főépülete ma múzeum. 

Kócsagvár-Sarród, az elmúlt évszázadokban, még főképpen halászatból, nád és 

gyékényfeldolgozásából élő sarródi nép falujában rév is működött. A Fertő folyamatos lecsapolása 

következtében a területet borító víz visszahúzódott, s így a sarródi kikötőre sem volt már szükség. 

Helyén ma hazánk, ötödik nemzeti parkjának 1993-ban átadott központi épülete a Kócsagvár áll, 

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

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

fa és a nád dominál. Helyet biztosít különféle szakkörök, továbbképzések részére, a konferencia-

teremben és egyéb részeiben állandó és időszaki kiállítások tekinthetők meg. 

A nap utolsó állomása Mexikópuszta volt. Egykori határőrlaktanyából kialakított Csapody István 

erdőmérnök és botanikus nevét viselő oktatóközpontban töltöttük az estét, ahol kényelmes éjszakai 

szállást biztosítottak részünkre. 

Másnap reggel a Fertő partján elterülő Fertőrákos egyutcás hosszú faluba érkeztünk, a kőfejtő 

megtekintésére, amelyet már a rómaiak is műveltek. A 15 millió éves lajtmészkőben sok tengeri 

élőlény kövülete látható. A kőfejtő hatalmas méretű termeiben működik a Barlang színpad, ezáltal 

sok kulturális esemény helyszíne (operák, koncertek), a barlang kiváló akusztikája nyújt 

felejthetetlen élményt. 

Majd következett a másfélórás sétahajóút a Fertő-tavon, mely Közép-Európa harmadik legnagyobb 

tava 309 km2, ebből 75 m2 tartozik Magyarországhoz. A tó átlagos mélysége 60-70 cm, 

legnagyobb mélysége 160 cm. Vizét a Duna is táplálja. Kb 18 ezer éves fennállása óta többször 

kiszáradt, legutóbb 1866-ban. A tó partjain szőlők (az igazi kékfrankos) ültetvények láthatók. A 

tópart keleti és déli térségében az osztrákokkal közös nemzeti parkunk terül el.  

A sétahajózás során, sok idegen kiránduló is figyelemmel kísérte a tó és környékének bemutatását, 

akik ugyanolyan élvezettel reagáltak (tolmács segítségével) mint mi, az érdekes, humorral 

fűszerezett, nagyon sok esetben, személyesen meg- és átélt élményeinek Dr. Kárpáti László 

lenyűgöző előadásának hallatán. 

Brennbergbánya az alpesi tájat idéző, sajátos szerkezetű, szétszórt házcsoportok alkotta település. 

Itt volt Magyarország legelső szénbányája, egy soproni szögkovács fedezte fel az 1750-es években. 

A II. Világháború után államosították a bányát, majd a művelést beszüntették, egyéb technikai 

nehézségekre hivatkozva. Elsőnek egy földalatti bunkert látogattunk meg, melyet anno a 

bányaigazgatóság a lakosság számára építetett és azt 1944 őszén Szálasi lefoglalta magának. Ott 

jártunkkor kisdenevérek voltak a „foglalók”! 

Itt található az ország egyetlen „kocsmatemploma”. Alul kocsma, felül templom. A kocsma helyén 

régen raktár üzemelt, majd arra építették rá a templomot, melynek tartószerkezete fából készült, 

mennyezete a bányavágatokat biztosító ácsolatok alakját idézi.  

A kétnapos programunk utolsó állomása volt, megköszönve az idegenvezetést és azt a sok időt, amit 

velünk töltött Laci búcsúztunk tőle, s egyben azoknak is köszönet jár ismét, akik nélkül ez a 

kirándulás nem jöhetett volna létre! 

„A határ csak az emberek világát választja szét, de a térség vízi és pusztai életközösségeinek 

láncolata minden tekintetben összefügg. Unokáink eme nemzeteket összekötő örökségének 

megőrzése csak a két nép közös természetvédelmi munkájával érhető el.” 

A beszámoló első és utolsó bekezdése Dr. Kárpáti László igazgató úr írásából a „Vasfüggöny 

helyén Nemzeti Park” című kiadványából van idézve. 
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Hortobágy  

A hortobágyi kétnapos kirándulásunkat is a szerencse kísérte az időjárás tekintetében, még ha az 

első nap esett is olykor-olykor, de azért igen hideg nem volt. Az is igaz, hogy a programjaink úgy 

voltak összeállítva, hogy sokat nem kellett a szabadban tartózkodnunk, az első nap.  

Köszönet érte Mazalin Zsuzsának, aki ismételten vállalta a szervezést és idegnvezetést, valamint 

Seresné Ancinak a Nyugdíjas klub vezetőjének, aki az egyéb teendők lebonyolítását intézte és nem 

utolsó sorban Faddi Tibornak, akivel ezt a hosszú utat - biztonságban érezve magunkat - 

megtehettük.  

A koradélutáni órákban érkeztünk a Hortobágyi Nemzeti Parkba, ahol a pásztormúzeumot, 

kézművesudvart néztük meg többek között, talán ezek voltak a legszemléltetőbbek, ugyanis 

törekedtek mindkét helyen az élőképszerű megjelenítésre, hagyományoknak és mesterségüknek 

megfelelő ruházatban és helyszínek bemutatása terén, mindez élethű bábukkal és kisebb-nagyobb 

(házi, esetleg vad) állatok jelenlétében, illetve az akkori idők használati tárgyainak 

felsorakoztatásával. A Látogató Központban pedig 3D-es filmvetítés során ismerkedhettünk 

Hortobágy állat-, madár és növényvilágával. A Hortobágy leghíresebb fajai a szürke marha, 

rackajuh, mangalica sertés a nóniusz ló. De a terület színes madárvilága is egyedülálló, eddig 342 

madárfaj előfordulását regisztrálták, ezek közül 152 fészkel is a területen, ahol szép számban él a 

hamvas rétihéja, az ugartyúk, a réti fülesbagoly és a szalakóta. Ritka ragadozó madarak választják 

költőhelyül e nyugalmas vidéket. Költ itt réti és parlagi sas, valamint kerecsensólyom is, melyeknek 

legfőbb tápláléka az egyre fogyatkozó, védett rágcsálók – az ürgék. Különleges természetes értéke a 

világszerte veszélyeztetett túzok.  

 

Ma már csak a tavaszi és az őszi vonuláskor találkozhatunk a Kárpát-medencén át vonuló 

darvakkal. Ősszel 95 %-a a Hortobágy felé veszi az irányt megpihenve hosszabb időre és csak az 

első hó vagy a fagy beálltával kelnek ismét útra. 

A hortobágyi növényvilágot a tündérrózsa, a boglárka, a vízi rucaöröm és a békatutaj színesíti. A 

száraz pusztát a sziki őszirózsa és a sóvirág díszíti. A kisfilmek után, elhagyva az épületetismételten 

eleredt az eső, de azért kimentünk a kilenclyukú hídhoz egypár fotót készíteni, - annak bizonyságul, 

hogy ott jártunk - !  

Majd Abádszalókra folytattuk utunkat, meglehetősen későn érkeztünk, de megvárták a 

csoportunkat, ott egy 375 db-os babamúzeumot láthattunk, érdekessége talán az, hogy „nagyjaink” 

külföldi útjainak során ajándékba kapott babák ott találhatóak, csodaszép népviseletekben, mely az 

adott országra jellemzőek.  

Szállásunk Kiskörén (Víztározóhoz közel) volt. Az épület kívülről belülről látványos. Mindez 

csodaszép környezetben. 

Másnap, reggeli után Poroszló – Tisza-tavi ökocentrum bejárása volt a programunk. Csodás hely, 

mint egy kis paradicsom úgy gyerekek, mint felnőttek számára. Játszótér, kis állatkert, talán még 
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egy kicsi vidámpark(ot is írhatnék) kialakításával. Különböző állatbemutatókat láthattunk, legtöbb 

látogatót vonzó kistestű, játékos vidrák tetszettek a legjobban, melyek etetésének lehettünk 

szemtanúi. Majd a Halászskanzent, tájházat – az túlzsúfolt – hagyományos baromfiudvart, városi 

gyerekeknek biztosan nagy élményt nyújtó látnivaló mindenféle háziszárnyasokkal. Nagy tetszést 

aratott az akváriumrendszere, ami első látásra úgy tűnt, mintha a tropicarium kicsinyített mása 

lenne, melyben a nálunk megtalálható édesvízi halfajokkal találkozhatunk. Volt még csúszó-

mászókat-ugrálókat bemutató terrárium is. Az időre ekkorra már nem lehetett panaszunk, felhők 

elvonultak, a nap ragyogott, sütött és melegnek találtuk ruházatunkat. Olyan szép tiszta idő volt, 

ami (az itt élők szerint is) ritkán adatik meg, hogy a kilátóból lehetett látni a Mátrát, Bükköt, 

valamint a Gyöngyösi hőerőművet, kb. 24-25 m magasan voltunk. 

Az ökocentrum bejárása végén pedig a Tisza-tavon egy órás kishajós kirándulással zártuk a 

programsorozatot. 

Köszönjük, hogy ennek a felejthetetlen kirándulásnak ismét a részesei lehettünk! 

Martonné Szekfű Judit 

M E G H Í V Ó  

Emberlétünk legmélyebb szüksége: 

"Szeretném, ha szeretnének, 

s lennék valakié...." /Ady Endre/ 

Szorongásaink, félelmeink börtönéből  mennyei szabadságra 

az értékvesztés lejtőjéről  
Isten gyermekének megbecsült 

állapotába 

az elfelejtés homályából  a számon tartott kincs értékére 

a bűn sötétségéből  a megváltottság világosságába 

az átmeneti, látszat-örömökből  az örök öröm birodalmába 

a hiányokkal küzdő fájdalmakból  a betöltött szükségek harmóniájába 

a szeretet-hiány nyomasztó verméből  
a feltétlen elfogadottság 

biztonságába 

a kárhozatból  az örök életre hív 

Ő, AKI AZT ÜZENI NEKED: 

"A messzeségben is megjelent az ÚR: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak 

magamhoz hűségesen." (Jer 31,3) 

Őszinte szeretettel hívlak és várlak 

az őszi evangelizációs hétre  
az ászári református gyülekezeti terembe 

NOVEMBER 14-18 (hétfő-péntek) - melynek során ESTE 6 ÓRAKOR IGÉT HIRDET: 

KÓSA GERGELY  

evangélikus lelkipásztor Bokodról 

"...kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. (Ef 5,16). 
Imádságos szívvel: Vajsné F. Ibolya 


