ÁSZÁ RI H ÍREK
2014. JANUÁR-FEBURÁR

KÖZÉRDEKŰ HÍREK
„164 évvel ezelőtt született – 1850. február 24-én, Ászáron – Jászai Mari
színésznő, a magyar színjátszás kiemelkedő egyénisége, európai rangú
képviselője…”
A „Jászai Napok” rendezvény keretében a következő programokra invitáljuk az olvasóinkat:
2014. február 21. (péntek) 17 órakor Kiállítás megnyitó a Közösségi Házban
A kiállítás anyagát az Ászári Jászai Mari Általános Iskola kézműves szakköröseinek – selyemfestő
– munkáiból állítjuk össze.
A bemutatót megnyitja Greinerné Ábrahám Erzsébet, a szakkör vezetője.
2014. február 21. 18 órakor Jászai Nap az iskola aulájában
Műsorunkat az idén Weöres Sándorra emlékezve állítottuk össze. Dalban-zenében és prózai
művekben az ő alkotásai jelennek majd meg.
Az este folyamán fellépnek iskolánk zeneszakkörösei, énekkarosai és a diákszínjátszó kör tagjai.
Előadásra kerül Weöres Sándor: Csalóka Péter színdarabja.
A rendezvény felkészítő tanárai: Mészárosné Fehér Gabriella, Zimonyi Gábor, Tóth Gáborné
dr Lunkné Nyuli Márta

és

2014. február 24. (hétfő) délelőtt koszorúzás és a kiállítás megtekintése a Jászai háznál az iskolánk
tanulóival.
2014. február 24. 14 órakor megemlékezés és koszorúzás a Jászai Mari Emlékháznál, Jászai-díjas
művészek és a környékbeli színházak képviselőinek részvételével. Az ünnepség keretében sor kerül
arra, hogy a jelenlévő Jászai-díjas művészek az úgynevezett "Jászai Fal"-ra felírják a nevüket.
2014. február 24. 15 órakor –Próza és Mesemondó verseny a Jászai Mari Általános Iskolában a
környékbeli általános iskola tanulóinak és óvodásainak részvételével

Minden érdeklődőt nagyon nagy szeretettel és tisztelettel hívunk és várunk!
Ászár Község Önkormányzata
Jászai Mari Általános Iskola
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MEGHÍVÓ
Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én
megnyugvást adok nektek”
Máté evangéliuma 11,28
Örömmel és reménységgel tekintünk március havának kiemelt napjaira, amikor ismét EGYÜTTMINDNYÁJAN hallgathatjuk az ÉLETNEK BESZÉDÉT.
EVANGELIZÁCIÓS HÉTEN hívogat a harangszó Téged is,
MÁRCIUS 17-21. között-; du. 6 órától a református templomba.
E kivételes órákra tegyük félre sürgős teendőinket, hogy az „EGY SZÜKSÉGES DOLOGRA”
figyelhessünk.
Az öt este alkalmain Nt. Ittzés István nyugalmazott evangélikus lelkipásztor hirdeti közöttünk a
szabadulás-gyógyulás igéit.
MÁRCIUS 23-án, vasárnap de. 10 órakor
Magyarné Balogh Erzsébet a Református Missziói Központ igazgatója érkezik hozzánk, aki
hirdeti számunkra Isten igéjét.
Településünk minden érdeklődő lakosát szeretettel hívunk és várunk!
„Megtérnek az Úrhoz, ő pedig meghallgatja és meggyógyítja őket”
Ézsaiás 19,22

Szeretettel:
Vajsné F. Ibolya
lelkész

Telefonos veszélyhelyzeti alkalmazás
Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott a következő tartalmú megkeresést intézte hozzám:
Az elmúlt év márciusában bekövetkezett hóhelyzet, valamint a júniusi árvíz a korábbiaktól
hatékonyabb megoldás kidolgozását tették szükségessé a lakosság azonnali, naprakész, ugyanakkor
célzott tájékoztatására. Ennek érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesülettel és a Microsoft Magyarország
Kft.-vel kifejlesztett egy mobil eszközökre optimalizált új alkalmazást, amely Veszélyhelyzeti
Értesítési Szolgáltatás – VÉSZ elnevezést kapta.
A VÉSZ segítségével az okostelefonnal rendelkezők azonnal tájékozódhatnak a lakóhelyük, az úti
céljuk által érintett területek, figyelt útvonalak, megyék, vagy akár az egész ország aktuális
helyzetéről, a kiadott figyelmeztető és riasztási jelzésekről.
Az alkalmazást letöltő felhasználó beállíthatja magának, hogy Magyarország mely területéről kér
azonnali értesítést mobil eszközére. Kijelölheti a lakóhelyéhez igazított értesítési zónát, egy-egy
megyét, a nagyobb hazai tavak környékét, vagy akár az egész országot is. A VÉSZ képes arra is,
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hogy a mobil eszköz GPS berendezésének segítségével figyelje a felhasználó aktuális helyzetét, és
ehhez viszonyítva küldi az adott területre érvényes értesítéseket az okos készülékre. A szolgáltatás
háromfokozatú értesítést tud küldeni, a felhasználó tetszés szerint kiválaszthatja, hogy csak a
riasztásokról, a figyelmeztetésekről, vagy pedig mindenről, így a tájékoztatásokról is kér-e
értesítést.
Az ingyenesen letölthető alkalmazás az Android, az iOS és a Windows Phone operációs
rendszerekre egyaránt elérhető, teljesen díjmentesen. További információk találhatóak a
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_veszelyhelyzeti_tajekoztato_rendszer

honlapon.
Kérem éljenek a lehetőséggel.
Takács Ágnes

Meghívó
Az Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület, február 15.-én szombaton 14:00 órai kezdettel az
Általános Iskolában egy beszélgetős "tea délutánt" szervez, községünk idős lakosaival, melyre
minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Ászári Honismereti és helytörténeti Egyesület

Újra nyílt a benzinkút
2013. január 20. napján újra megnyitott a Győri úton az ászári benzinkút. A meglévő szolgáltatások
megmaradtak, mint az autópálya matrica vásárlása, telefonegyenleg feltöltés, valamint a PG gáz
cseréje.
Várja a már meglévő és az új ügyfeleket egyaránt.
dr. Mikolasek Sándor

POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI
ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK 2014.
Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. április 6. napjára (vasárnapra) tűzte ki az országgyűlési
választásokat, ekkor 06.00 órától 19.00 óráig lehet majd a szavazóurnákhoz járulni.
Ászáron – a hagyományoknak megfelelően – az Óvodában és az Iskolában lesz szavazóhelyiség.
A napokban kapja mindenki az értesítőt, melyik szavazókörben adhatja le szavazatát, de az utcák
szerinti beosztás a www.aszar.hu honlapon továbbra is megtekinthető.
A választásokkal kapcsolatos kérelmeket (pl.: mozgóurna igénylés, átjelentkezés, stb.), kérdéseket
– a Helyi Választási Irodához – a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani.
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Újdonság a törvényben, ezért felhívom mindenkinek a figyelmét: a választópolgárnak a
szavazáskor érvényes személyazonosító okmánnyal (személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy új
típusú jogosítvány) kell magát igazolnia. Nem fogadható el az ismeretség személyazonosság
igazolásaként.
Kérem ezért a tisztelt Választópolgárokat, ellenőrizzék okmányaikat, és ha szükséges,
igényeljenek új igazolványt az okmányirodában.
dr. Istvándi Csilla
jegyző
BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
A képviselőtestület február 5. napján rendes ülést tartott, melyen elfogadta a 2014. évi
költségvetést.
Az önkormányzat pénzügyi helyzetében gyökeres változás nem következett be, az állami
támogatások rendszerében kisebb fokú növekedés tapasztalható, saját bevételeinket a tavalyi
teljesítési szinten terveztük. A tervezési folyamat lezárása után 299 883 ezer forint bevételre
számíthatunk ebben az évben, de ez nem éri el a kiadásokhoz szükséges összeget, a hiányzó
összeget megtakarításainkból tudjuk pótolni. Pályázati pénzből további 25 millió forintra
számítunk.
Az Önkormányzatnak két intézménye van. Az óvoda tavaly szeptember óta van önkormányzati
fenntartásban, az óvoda finanszírozására az államtól amit kapunk ezen felül mintegy 7 millió forint
az önkormányzatnak kell fedezni saját bevételből. A közös önkormányzati hivatal
finanszírozásában is változás következett be idéntől mindhárom községre Ászár kapja a
finanszírozást és ebből kell megoldani a hivatal működését, melyre az állami támogatás
elégségesnek ígérkezik. Ezért a közös hivatal működtetése is teljes egészében az ászári
költségvetésben jelenik meg.
Felújításra és felhalmozásra közel 50 millió forintot tervezünk fordítani. Ennek keretében megépül
az új ravatalozó, murvás gépjárműparkoló a régi könyvtár helyén, valamint tókertek vásárlása.
Ezenfelül mikrobusz vásárlását és napelemes beruházásokat terveztünk, melyekhez pályázati
pénzeket is remélünk. Utak felújítására kevesebb jut, mint az előző évben, de a Közösségi Házhoz
vezető utat és a Jászai utca egy részét mindenképpen szeretnénk rendbe tenni.
dr. Mikolasek Sándor
polgármester

CIVILSZERVEZETEK HÍREI
„Elmaradt kívánság” – A Szépkorúak bakancslistája
Az élet telis-tele van álmokkal, elképzelésekkel, kívánságokkal. Mit szeretnék ebben az életbe
átélni, megélni.
Biztos többen emlékeznek „A Bakancslista” című híres filmre, melyben egymástól teljesen
különböző idős emberek elhatározzák, hogy hátralévő idejükben végrehajtják mindazt, amiről
álmodoztak.
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Egy átdolgozott élet után pedig már sokan úgy gondolják, hogy lemaradtak az álmaikról, céljaikról.
Ki anyagi, ki egészségügyi, ki pedig családi vagy egyéb okok miatt. Más pedig csak azért, mert már
nem hisz abban, hogy teljesülhet.
Pedig az élet álmokról, tervekről is szól. Talán mindenkinek van egy „bakancslistája”! Azoknak is,
akik már felnevelték gyermekeiket, helytálltak az élet megannyi rögös útján, útvesztőjén.
Mindannyiunknak!
Higgyük, hogy vannak még csodák, az elmaradt álmok is teljesülhetnek. Hiszünk abban, amit Paulo
Coehlo: „Az alkimista” című könyvében így fogalmazott meg:
„Az ember egyetlen kötelessége, hogy beteljesítse személyes történetét. És ha akarsz
valamit, az egész Mindenség összefog, hogy kívánságodat megvalósítsd.”
Kérjük, engedjék meg, hogy mi legyünk a „sors segédei”. Tiszteljenek meg bennünket azzal, hogy
megosztják velünk az elmaradt kívánságaik listáját.
Szeretnénk – lehetőségeinken belül – közreműködni abban, hogy a „Mindenség” összefogjon annak
érdekében, hogy az elmaradt kívánság teljesüljön a „Bakancslistából”.
Mondja el, vagyis írja meg, hogy mi az, amit mindig is szeretett volna megtenni? Mi az, ami
megszépítené napjait, ami még teljesebbé tenné eddigi életét?
Bármi, amit úgy érez, hogy megadja az életérzést, azt az érzést, amire szinte egy életen át titokban
vágyott, de eddig nem teljesült. Szeretnénk, ha átélné, megélné álma teljesülését.
Ez a felhívás azoknak szól, akik tudják, hogy nem az anyagi javak, tárgyi eszközök adják a
boldogságot, a teljességet. Pénzt, villát, aranyórát és egyéb luxuscikket nem fogunk tudni adni!
Kérjük írják meg levélben, bakancslistájukból egy elmaradt kívánságot.
A beérkezett pályázatok közül célunk minél több kívánságot teljesíteni.
Határidő.: 2014. március 31.
Levélcím: Ászár Községért Közalapítvány 2881 Ászár, Kossuth L. u. 16.
Személyesen leadható a pályázat a Közösségi Házban, Ászáron.
A borítékra kérjük írja rá: „BAKANCSLISTA”
Baksa Zoltánné

Tél – hagyományok – disznóölés
A változó világ (és változó klíma) miatt sok minden átalakul,
elmarad, elfelejtődik. Lassan így van ez a téli időszakkal is, hiszen
hol vannak már azok az igazi telek, amelyeket nagyszüleink,
szüleink és évtizedekkel ezelőtt még mi is megéltünk. S mintha
ezek a változások magukkal hozták volna a hozzájuk kapcsolódó
hagyományok ritkulását, elmaradását. A télhez nem is oly régen
még hozzátartozott, hogy decembertől februárig szinte minden
hétvégén hol az egyik, hol a másik portán visított fel az éppen kés
alá kerülő disznó. Alig lehetett a faluban találni olyan családot,
ahol legalább egy állat ne esett volna áldozatul a disznóölésnek.
Manapság megritkultak a visítások (igaz, – talán emberibb módon – elkábítják a jelöltet), mert a
disznóvágás „kihalóban” van, de nemcsak Ászáron, hanem összességében Magyarországon. Egyegy ilyen hagyomány megszűnésével sok mindent elveszítünk. Elmarad egy alkalom, amikor a
család, a barátok összejöttek, s az egész napot jókedvvel, beszélgetéssel, viccelődéssel töltve tették
a dolgukat. Elmarad az esti disznótoros, ami a finomságok evésén túl jelentett egy kis megpihenést
a nap végén, ugyanakkor lehetőséget adott a beszélgetésre, anekdotázásra, néha dalolásra, az
egymásra figyelésre.
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Valamilyen módon törekedni kell arra, hogy ezek a hagyományok ne felejtődjenek el, ezért az
Ászár Községért Közalapítvány – már hagyománynak tekinthetően – február hónapban disznótoros
vacsorára várja azokat, akik részesei szeretnének lenni egy jó hangulatú estnek. Itt mindig finom
leves, disznótoros káposzta, hurka-kolbász-pecsenye az étek, lehet jót beszélgetni és akinek kedve
kerekedik még dalolhat, táncolhat is.
Mivel ebben az évben is (mint az előzőekben) a munka oroszlánrészét végző Aranyfürt vendéglő
tulajdonosa és személyzete felvállalta a disznóölést, így örömmel hirdetjük, hogy 2014. február 22én (szombaton) megint hagyományos disznóölés és disznótoros lesz Ászáron.
Reggel 7.00 órakor a Tájház udvarán véget ér egy szép kövér disznó élete. Forró tea, forralt bor
mellett nézhetik a pörzsölés, a darabolás munkálatait, s ha a böllér segéd elég ügyes lesz, sült
pecsenye kóstolással, az éhségüket is csillapíthatják az érdeklődők.
Baksa Zoltánné

Ászár KSE hírei
A labdarúgásban a teremfocié most a főszerep. Az ifi és felnőtt csapat tagjai a Kisbéri teremfocin
induló csapatokban játszanak. Az U14 február 8-án Bábolnán szerepel teremtornán.
Február 21-ig átigazolási időszak van a labdarúgásban. A kiírás szerint az U19 és a felnőttek 2014.
március 2-án idegenben kezdenek, Vértessomlón, míg az U14-es korosztály számára március 29-én,
szintén idegenben (Tárkányon) kezdődik a tavaszi szezon.
A társasági adó látvány-csapatsportoknak felajánlható részéből a 2013/2014-es idény tavaszi
időszakában az alábbi fejlesztéseket tudjuk megvalósítani:
- új védőkorlát a pálya körül
- öntözőberendezés a pályára
- U14 és U19 táboroztatása
- sporteszközök beszerzése
A jövőben is fontosnak tartjuk e lehetőség kihasználását, hogy minden szükséges eszköz és
felszerelés rendelkezésére álljon a sportolóknak.
MEGHÍVÓ
2014. február 22-én (szombaton) 16.00 órától az Ászári KSE sportközgyűlést tart a Közösségi
Házban.
Napirendi pontok:
- pénzügyi beszámoló a 2013-as évről
- átigazolási tervek, a tavaszi idény szervezési feladatai
- egyebek
Minden igazolt labdarúgó megjelenésére feltétlenül számítunk, valamint kérjük az utánpótláskorúak
szüleit, jöjjenek el gyermekeikkel a közgyűlésre.
Tagdíj: felnőttek 2000 Ft/fő, 14 év feletti diákok 1000 Ft/fő, 14 év alatti gyerekek 500 Ft/fő.
Kérjük a tagdíjat a közgyűlésen befizetni.
Varga Ferenc
SE elnök
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ÓVODA HÍREI
Hírek a Kuckó oviból!
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves jelentkezőt az „Óvodás Bálba”, melynek bevételét a
Szülői Munkaközösség a gyermekekre fordítja.
Ideje: 2014. március 22. (szombat) 19 óra
Helye: Aranyfürt Étterem
Részvételi díj: 2800 ft/fő (vacsorával)
A talpalávalót Nyári Pisti fogja szolgáltatni.
Tombolatárgyakat az óvodában lehet leadni, melyeket a bál estéjén sorsolunk ki.
Aki kedvet érez ahhoz, hogy kikapcsolódjon, jót bulizzon, és nem utolsó sorban, hogy az
óvodásokat támogassa, jelentkezzen az óvodában 2014. március14-ig. (Függetlenül attól, hogy van,
vagy nincs óvodás gyermeke! )
Előre is köszönöm a jelentkezéseket és a támogatásokat!
Novák Viola

ANYAKÖNYVI HÍREK
Sok szeretettel köszöntjük községünk újszülötteit:
Tomanicz Ferenc és Varga Zsuzsanna kislánya: Leila Anna
Druga Attila és Bajzát Beáta kislánya : Júlia és kisfia: Bence
Kívánjuk a szülőknek, hogy jó egészségben neveljék fel gyermeküket a haza, a szülő föld
szeretetére!
Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól:
Somogyi Lászlóné sz. Molnár Eszter (64 éves)
Nagy Lajos (66 éves)
idősebb Marton Ferenc (92 éves)
Tóth Ferencné sz. Szöllősi Rozália (78 éves)
Horváth Sándorné sz. Szekeres Katalin (59 éves)
dr. Istvándi Csilla
jegyző
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A HÁZIORVOS HÍREI
Az Influenzáról és annak megelőzéséről
Ismét itt az Influenzaszezon, ilyenkor nem árt felfrissíteni az ismereteinket a betegségről. Az
Influenza (grippe) egy vírus által okozott fertőzőbetegség. Leggyakrabban tél végén, tavasz elején
alakulnak ki kisebb járványok. Európában az A, B és C Influenza vírusok fordulnak elő és
okoznak megbetegedést. Ezek közül az A vírus okozza a legsúlyosabb tüneteket, járványokat, a B
vírus kisebb járványokat okoz, míg a C vírus elsősorban kisgyermekközösségekben okoz enyhe
lefolyású betegséget. A legelterjedtebb emberi kórokozók a H1N1, és a H3N2 altípusú A vírusok.
Az Influenza tünetei: a lappangási idő (tehát a megfertőződés és a betegség kialakulása között
eltelt idő) 1-3 nap, majd hirtelen magas láz, hidegrázás, borzongás, izomfájdalom, fejfájás,
szédülés, később torokfájás, köhögés jelentkezik. A láz 4-5 nap alatt megszűnik, majd napok,
hetek múltán a többi tünet is elmúlik. Leginkább időseknél, krónikus betegségben szenvedőknél
súlyos szövődmények léphetnek fel, pl. tüdőgyulladás, hörghurut, orrmelléküreg-gyulladás,
középfülgyulladás, ritkán szívizomgyulladás. A felsorolt tünetek alapján könnyű elkülöníteni az
influenzát az egyszerű náthától, amely bő váladékképződéssel jár, nincs láz, és nem alakulnak ki
súlyos általános tünetek.
A betegség kezelése és megelőzése
Az Influenza leggyakrabban magától meggyógyul, az a legjobb gyógymód, ha a beteg otthon marad
és pihen. Az ágynyugalom mellett fontos a lázcsillapítás, folyadékpótlás, vitamindús (főként Cvitamin) és megfelelő kalóriatartalmú étrend. Ilyenkor nincs helye a szigorú diétának. Mivel vírusos
betegségről van szó, az antibiotikumok nem segítenek. Erre csak akkor lehet szükség, ha néhány
nap elteltével a láz ismét felszökik és mellette súlyosabb légúti vagy egyéb tünetek lépnek fel, tehát
valamilyen szövődmény kialakulása valószínű.
Az influenza megelőzése elsősorban védőoltással lehetséges. Kiknek ajánlott a védőoltás? A 60
éven felülieknek, krónikus betegeknek (szívbetegek, légzőszervi betegek, asztmások, cukorbetegek,
immunhiányos állapotokban, szteroid kezelésben részesülőknek), egészségügyi dolgozóknak,
valamint a közösségben élő (pl. szociális otthon, kórházi elfekvő osztály) személyeknek. Minél
nagyobb az átoltottság egy adott településen vagy közösségben, annál kevésbé várható, hogy
járvány alakuljon ki. A beoltott személyek mintegy védőburkot képeznek a körülöttük élő nem
beoltott egyének számára is.
Szintén a megelőzést szolgálja, ha influenzaszezon idején kerüljük az agglomerációt, azaz a
nagyobb tömeget, bevásárlóközpontokat, tömegközlekedési eszközöket. Ha mégis kénytelenek
vagyunk ezeket igénybe venni, kerüljük a kézfogást, közvetlen érintkezést, viseljünk védőruhát: pl.
kesztyűt, szájmaszkot. Amint lehetőségünk van rá, mossunk kezet kézfertőtlenítő szappannal.
Hasznos lehet a kézfertőtlenítő gél, alkoholos törlőkendő alkalmazása is.
Még néhány gondolat arra az esetre, ha mégis megfertőződnénk: a szervezet megerőltetése
semmiképpen sem segít legyőzni a betegséget, inkább hátráltatja a gyógyulást. Ilyenkor semmilyen
sport vagy más fizikailag megterhelő szabadidő tevékenységet ne végezzünk. Fontos a nyugalom, a
stressz kerülése, mert az immunrendszerünket a pszichés tényezők is nagymértékben befolyásolják.
Dr. Nemes Tünde
háziorvos
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