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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 1 4 .  M Á J U S   

 

 

„100 éve”... 
 

100 ÉVE, HOGY A Monarchia hadat üzent Szerbiának és ezzel 

megkezdődött az első világháború, amely a világon 15 millió ember 

életét követelte. 

Hazánkban Az első világháborúba 3 millió 581 ezren vonultak be. 

Ebből 524 ezer épségben hazatért, 830 ezer fogságba esett, 1 millió 

492 ezer megsebesült és 530 ezer 965 hősi halált halt. 

A 830 ezer fogságba esett között volt anyai nagyapám, Fodor Ferenc 

és apám kisebbik testvérbátyja Szabó István. Mindketten több évig 

voltak hadifogoly-táborban. 

Róluk szól e kis megemlékezés. Megérdemlik, hogy ne felejtsük el 

őket. 

(...folytatás) 

Letelt a karantén ideje és melegszívű nagyapánk szeme is könnybe lábadhatott, amikor meglátta a 

házat, melyről annyit álmodozott a hosszú évek alatt. A hír gyorsan terjedt, a falu népe megtudta, 

hogy onnan messziről megjött Fodor Feri és ott a konyhában szorongott a fél falu. Mesélj, mesélj, 

kérlelték. Nem találkoztál Jóskával, Lacival?– záporoztak reménykedve a kérdések. Kisbérről is 

átjött nagynénje Ágnes, a Muzslayné. A gyerekei csak nézegették, a bátrabbak az ölébe ültek, az 

asszonyok szipogtak és egy perc alatt elfelejtették azt a nagyon kemény 6 évet, amíg nekik kellett a 

gazdaságot irányítani, a családot összefogni és férfiként helytállni. Nem számít mi volt, itthon van 

és egészséges. Itt álljunk meg, mert egészsége látszólagos volt, 1932-ben mindenki riadalmára 

epilepsziás rohama volt, amely egyre gyakoribb lett, és munkaerejének csökkenése is nagyjából 10 

év múlva következett be. Hazaérkezése után felfuttatta a gazdaságot, modernizáltak, cséplőgépet 

vettek, ami akkoriban nagy szó volt, (majd az 1950-es években „bűnné” változott).  Egy hivatalos 

adat a faluban gazdaságilag elfoglalt helyéről az  1935. évi „A legtöbb adót fizetők névjegyzéke” 

alapján, ha  csak a kisbirtokos gazdákat veszem számításba, akkor nagyapám a hatodik helyet  

foglalta el. Úgy gondolom, hogy nem rossz helyezés. Szeretett templomba járni, az énekkar 

oszlopos tagja volt, a Nagypénteki Passióban Jézus szerepét énekelte. Nagyon szépen citerázott. 

Családtagjai azonban az 50-es évek elejétől már nem engedhették el a templomba, mert egyszer 

szentmise alatt nekiindult az oltárnál miséző papnak, amikor menye kiugrott a padból és szelíden 

kikísérte a templomból. Mi történhetett? Legvalószínűbb, hogy egy katonai emlékkép jött elő a 

tudatából. Amikor már nem mehetett templomba a favágítón ült, fájdalmasan nézte a falu népét és 

övéit, ahogy mennek a szentmisére, melyet ő már csak otthonról énekelgetve követhetett. Ez volt az 

egyetlen eset, hogy erőszakos cselekményt akart végrehajtani, mert egyébként kedves mosolygós, 

jószándékú ember volt. Nyáridőszakban a falu melletti szőlőben dolgozgatott. Ez megnyugtató volt 

a családnak is, mert ott volt a bakter, aki figyelt rá és ha sokáig nem énekelgetett csak oda szólt, mi 

van Feri bátyám elfogyott a nóta? Akkor sokasodtak a rohamai amikor „kuláknak” minősítették, 

megvetni való embernek. Ő, aki 6 évet adott ott messze Szibériában az életéből a hazának, beteg is 

lett, ezt érdemli? Emésztette magát. Hiába adta le az államnak a legjobb aranykorona értékű 

. Szász Endre rajza 
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földjeit, melyet a jobbágyfelszabadításkor kaptak ősei, az ő neve sem került le a kulák listáról.   

1954-ben egy roham következtében halt meg, de még megélte, hogy mindkét fia a II. 

világháborúban hasonló sorsot kapott, mint Ő, katonaság, több évi hadifogság.  

Családunk másik tagja, aki ugyancsak részt vett az I. világháborúban apám testvére, SZABÓ 

ISTVÁN. Az első világháború idején apai nagyapám már 60 éves, őt nem hívták be katonának. 

Négy fia volt. Elsőszülött fiát, Imrét az első világháborúba nem hívták be, de a másodszülött 

nagybátyám 1914-ben 20 évesen az orosz fronton találta magát. Hadifogságba 1915-ben február 28-

án került. 

Uzsokon lévő, oroszországi PENSA hadifogolytáborból adott hírt magáról. Fodor nagyapámhoz 

hasonlóan ő is a 31. honvéd gyalogezredbe vonult be. Együtt harcoltak, s viszonylag hamar foglyok 

lettek, de különböző időben és helyre kerültek. 

Uzsok kárpátaljai nagyközség a történelmi Magyarország nagybereznai járásában, az Ung folyó 

eredeténél. A katonai híradások szerint 1914-ben kétszer is fontos csatát vívott itt az osztrák–

magyar hadsereg, melyekben részt vehetett a nagybátyám is.  

 A hadifoglyok a Vöröskereszten keresztül pénzt kaphattak otthonról. Szabó nagyapám élt ezzel a 

lehetőséggel és Pisti bátyámnak küldött pénzt. 

A közös WC fala akkor is fontos feliratokat tartalmazott. Ékes magyar nyelven olvashatták: 

„magyar katona! ha haza akarsz menni, pénzelni kell az orvost. Aki mer, az nyer, Pista bátyám 

pénzelt, mégpedig jól, mert az orvos fehér ruhájába öltöztetve mankóval felszerelve Moszkvába 

keveredett. Szerencséje volt, mert őt még nem vitték tovább Szibériába. Végül hosszú hányódás 

után a székelyudvarhelyi igazolótáborba jutott el és 4 évi hadifogság után látta meg ismét 

szüleit – így mesélte el a fia Szabó Pisti, édesapja hadifogságának történéseit. 

Ezt a történetet kis fenntartással fogadtam. Túl sok volt a számomra valószínűtlen történés. Pénzt 

kapni hadifogságban? Egyedül kóborolni Nagy-Oroszországban, míg Moszkvába eljutott? Utána 

olvasva kiderült ez mind igaz lehetett, voltak hadifoglyok, akik fel-felugráltak a vonatokra, 

mindegy merre vitte, csak el- el a bezártságból és a reménytelenségből. Első fogságba esésének 

idejét és a tábort ismerjük, de a további éveket nem, azt sem miként kerülhetett a székelyudvarhelyi 

táborba. Fiatal volt, vakmerő, s annyit feltehetően elért, hogy nem vitték Szibériába, itt maradhatott 

Európában. Leleményességének köszönhetően életben maradt, s „csak” négy évet töltött 

hadifogságban, szökve egyik helyről a másikra, hol sikerült, hol nem, akkor elfogták, táborba újból 

szökés. 

Négy év, 1460 nap úgy élni, mint az üldözött vad, felőrli az idegeket, s bizonytalanná teszi, hogy 

haza tud-e jutni. Neki sikerült, de a mosolygós fiatalember már a múlté. Érdekes adatot olvastam, 

hogy az életösztön milyen erős, bár kibírhatatlannak érezték a fogságot, a szabadság hiányát, a 

honvágyat, a bizonytalanságot, öngyilkosság mégis csak nagyon kevés esetben történt, mert élt a 

remény, holnap hátha indulhatunk haza.  

A harcokról, a fogságról itthon nem nagyon beszéltek, féltek, ha beszélnek, visszakerülhetnek. De a 

harcokról maradt egy félelmetesen igaz vers, Csak egy éjszakára küldjétek el őket! címmel, 

melyet Gyóni Géza írt, minden sora tragikusan igaz. 

 

 

Szász Gerőné 

 

 

 
 

 



 3 

MEGHÍVÓ 

ARANYMISE AZ ÁSZÁRI RÓMAI KATOLIKUS 

TEMPLOMBAN 

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves hívőt 

2014. június 28-án (szombaton) 17 órára az 

Ászári Római Katolikus templomba 

Németh Antal 

volt ászári plébános pappá szentelésének 50. évfordulója 

alkalmából tartandó aranymiséjére. 

Németh Antal tb. esperes plébános 1977-től 1985-ig volt településünk plébánosa 

 

 

Rom.kat.Plébánia 

Képviselő-testülete 

 

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI 

 

Ászár község közbiztonsági helyzetének értékelése 
 

Ászár községben, 2013-ban 22 bűncselekmény történt. 

Míg a 2012. évi bűncselekményből a közterületen elkövetett bűncselekmény száma 5 volt, addig a 

2013. évi 22 bűncselekményből 4 történt közterületen. 

A településen az előző évhez képest csökkent a bűncselekmények száma _(25-ről 22-re). Az elmúlt 

öt év adatait vizsgálva megállapítható, hogy a bűncselekmények száma kedvezően alakult, 2009-

ben 62, 2010-ben 52, 2011-ben 45, 2012-ben 25, 2013-ban 22 bűncselekmény történt a településen. 

A községben a kiemelten kezelt bűncselekmények száma szintén kedvezően alakult, az előző évi 

16-ról 2013. évben 14-re csökkent. 2013. évben mindössze 1 kiemelt kategóriában történt 

bűncselekmény: lopás 14 esetben fordult elő. Az előző évhez viszonyítva a bűncselekmények 

fajtája érdemben is változott, 1 fajtára redukálódott a lopásra.  A bűncselekmények száma a lopás 

tekintetében minimálisan emelkedett 13-ról 14-re; a további bűncselekmény fajták közül 2012. 

évben sajnálatosan emberülés 1 esetben 2 rablás, 3 lakásbetörés történt a településen. 

A lopás bűncselekményeket vizsgálva megállapítható, hogy a lakásbetörések száma az előző évi 3-

ról 0-ra csökkent. Zárt gépjármű feltörés, valamint személygépkocsi lopás az elmúlt öt évben nem 

történt a településen. 

Összességében megállapítható, hogy a településen a bűncselekmények száma kedvezően alakult, 

nem csak a számbeli csökkenés miatt, hanem mert a csökkenés elsősorban a kiemelt 

bűncselekmények számában, típusában következett be. 

A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok: 
a településen tulajdon elleni szabálysértés miatt 2 esetben lopás, 1 rongálás, 1 nem gépi meghajtású 

jármű jogtalan használat, 1 csalás miatt folytattunk le eljárást. 

Ászár községben a tulajdon elleni szabálysértések vonatkozásában fokozni kell a felderítő 

tevékenységünket. 

A közlekedésbiztonsági helyzet: 



 4 

Ászár községben a baleseti helyzet alakulását az elmúlt 5 évben megvizsgálva megállapítható, hogy 

2009-ben 1 esetben könnyű sérüléssel járó közúti baleset történt, a többi években személyi 

sérüléssel baleset nem következett be. 

A kisbéri Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és azzal 

kapcsolatos feladatok: 

A „közbiztonság és a közrend további erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti intézkedések 

egységes megtételére” kiadott intézkedési tervben meghatározott szempontok alapján felmérésre 

kerültek az illetékességi területünkön lévő települések, ami alapján Ászár települést a 

veszélyeztetettnek nem tekinthető (normál) kategóriába soroltuk. 

A községben a falunapi, egyéb település által szervezett rendezvények biztosításában eredményesen 

részt vettünk. 

Ászár községben a körzeti megbízotti feladatot Kucin Barnabás r.ftzls. látja el. 

A körzeti megbízott önállóan, a szomszédos terület rendőrével, illetve a helyi település 

polgárőreivel megerősítve teljesítette a rendőri feladataikat. 

A közösségi rendőrség megvalósításában továbbra is kulcsszerepet szántunk a körzeti megbízotti 

állománynak, akik folyamatosan együttműködnek a helyi önkormányzatokkal, települések 

polgármestereivel, a lakossággal, oktatási intézmények vezetőivel, polgárőrséggel, erdészekkel, 

valamint egyéb állami és társadalmi szervezetekkel, történelmi egyházak képviselőivel. Ezzel is 

növelték a lakosság szubjektív biztonságérzetét. 

Az oktatási intézményekkel a helyi körzeti megbízott – egyben az iskola rendőre is- tartotta a 

kapcsolatot, és szükség szerint tájékoztatta a gyerekeket és pedagógusokat a bűn- és baleset 

megelőzéssel kapcsolatos kérdésekről, aktuális változásokról. 

Köszönetemet fejezem ki a településen, az önkéntes alapon működő polgárőrség vezetőjének és 

tagjainak, hogy segítették a bűnmegelőzési munkánkat, jelenlétük nagyban hozzájárult a település 

közbiztonságának megszilárdításához, hatékony segítséget tudtak adni a rendezvények 

biztosításában is. 

Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra: 

Összegzésként megállapítható, hogy Ászár község közbiztonsága mind a bűnügyi, mind a 

közlekedésbiztonsági adatokat figyelembe véve jónak értékelhető. 

Fő célkitűzésünk a 2014. évi országgyűlési képviselő választással, az Európai Parlament tagjainak 

választásával és a helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek választásával kapcsolatos 

rendőri feladatok szakszerű és jogszerű végrehajtása. 

Fokoznunk kell az együttműködést a szomszédos kapitányságokkal, célunk, hogy a körzeti 

megbízottak lehetőség szerint a településen a mezőőrrel, vadászokkal közös szolgálatot lássanak el.  

A bűncselekmények, tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek elfogása kiemelt feladat a körzeti 

megbízottak számára. Az időskorúak sértetté válásának (kiemelten a trükkös lopás, vagy házalás 

során termékárusítás által elkövetett csalás) megakadályozása érdekében az utazó, bűncselekmény 

elkövetése céljából a településre érkező személyek kiszűrése, bizonyítottság esetén, eljárás alá 

vonások. 

A feladataink eredményes ellátása érdekében továbbra is építünk az eddig kialakult jó 

munkakapcsolatra és az Önök támogatására, partnerségére. 

Ezúton szeretném megköszönni a Tisztelt Polgármester Úr, valamint a Képviselő-testület 

munkájukat, segítő támogatását. 
 

Lovasi Péter r. alezredes 

rendőrségi tanácsos 

kapitányságvezető 
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Új rendezési terv 
 

A települések rendezési terveit a változó igényeknek megfelelően felül kell vizsgálni és szükség 

estén módosítani a hatályos jogi szabályozás szerint. Ez a felülvizsgálat 10 évenként kötelező. 

Ászár község rendezési tervét a képviselő testület 2007-ben hagyta jóvá. 

Tekintettel arra, hogy a rendezési tervek alapját képező ún. alaptérképek Ászárt érintően 

megváltoztak, ehhez a munkához már most hozzá kell kezdenem az arányos költség eloszlás miatt. 

(pl. maga az alaptérkép közel egy millió forintba kerül) 

Mindezekre tekintettel kérem a község lakosságát, hogy a község arculatát érintő változásokra 

(vagy megerősítésére) tegyenek javaslatot.  

 

Milyen kérdések kerülhetnek itt szóba? 

 

- Merre vezessenek a jövőben kialakítandó utak? Ennek kapcsán lehet vizsgálni, hogy minden 

terület közúttal megközelíthető-e? 

- Hol legyenek a községben az ipartelepítésre (ideértve a szélerőműveket – egyáltalán legyen 

ilyen –, napelem parkot is) kijelölt területek? (pl.: a közelmúltban egy élelmiszer feldolgozó 

üzem azért nem telepedett le, mert nem tudtunk ilyen területet megjelölni.) 

- Hol, milyen magasságú épületek épüljenek, mekkora telkeken? 

- Hol legyenek parkok, pihenőhelyek? 

- Milyen legyen a település szerkezete? Hagyományos? (magyar sajátosságokat hordozó? pl.: 

Gurdon) vagy Újmódi? (poroszos-amerikaias pl.: Petőfi, Klapka, Kalász utca) 

- Milyen szerepe lehet a nagyszámú vízfolyásnak a község életében? 

- Hol legyen, és hogyan fejlődjön a község központ? 

 

Természetesen számtalan hasonló kérdést lehet még felvetni. 

Kérem a község polgárait juttassák el javaslataikat hozzám. 

A hatályos rendezési terv papír alapon megtekinthető az önkormányzat hivatalában, az elektronikus 

megjelenítésnek technikai akadályai vannak. Az új rendezési terv ezt a problémát is megoldja. 

Kérem, hogy kérdéseiket, javaslataikat, válaszaikat 2014. május 31-ig hozzám eljuttatni 

szíveskedjenek. 

 

dr. Mikolasek Sándor 

polgármester 

 

Kémény ellenőrzés 
 

A Magyar Kémény Kft. az előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást 2014. május 23-tól 

megkezdi Ászáron. A kéményseprők a kémények ellenőrzésén, tisztításán, felülvizsgálatán túl a 

szolgáltatási díjak beszedését is végzik. 

Ügyfélszolgálat: 

Komárom, Klapka gy. u. 26. 800-1200 óráig 

Tata, Tárkányi Lajos u. 2. 800-2000 óráig 

A szolgáltatási díjak listáját az érdeklődők megtekinthetik az Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján. 
 

dr. Istvándi Csilla 

jegyző 
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Felhívás villamos hálózatok környezetének tisztántartására 
 

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. felhívja az ingatlantulajdonosokat, a villamos 

hálózatok nyomvonalát és a biztonsági övezetet érintő akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy 

gondozatlan fák, bokrok, növényzet eltávolítására, a fák gallyazásának elvégzésére. 

A növényzeten történő beavatkozásra az élet- és vagyonbiztonság, veszélyes helyzetek 

elkerülése és az áramszünetek megelőzése érdekében van szükség. 

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. a jelen felhívást a villamos-energiáról szóló 2007. évi 

LXXXVI. törvény 124. § (2) bekezdése, 133. § (3) bekezdése, 137. §-a, illetve a villamosművek, 

valamint a termelői, magán, és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) 

NGM rendelet alapján teszi közzé. 

A növényzetre vonatkozó korlátozások a biztonsági övezetben, fa vagy más növény akkor 

telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában 

 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél, 

 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél, 

 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél 

jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt. 

A biztonsági övezetben a növényzetre vonatkozó tilalom szerint, tilos 

 olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotban meghaladja a 

4 métert, 

 olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való 

megközelítését akadályozza. 

Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés 

elvégzése és a szakfelügyelet, melyet az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Elvégez, 

illetve térítésmentesen biztosít. 

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. régió-központjainak címe, elérhetősége: 

Név: Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Tatabányai Régió 

Cím: 2800 Tatabánya, Március 15. út 11. 

Tel.: 34/513-802 

Fax: 34/513-810 

Amennyiben az Ingatlantulajdonos e felhívás megjelenésétől számított 15 munkanapon belül nem 

jelenti be az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. illetékes régióközpontjánál, hogy a biztonsági 

övezet tisztántartását elvégzi, vagy a bejelentést is elmulasztja és tisztántartási munkát sem végzi el, 

úgy az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel szerződött vállalkozó jogosult és köteles a 

jogszabályok és a szabvány előírásai szerint elvégezni. 

Az eltávolított növényi részek, gallyak, kivágott fa felett az Ingatlantulajdonos rendelkezik. 

 

 

 

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
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Anyakönyvi hírek 
 

Sok szeretettel köszöntjük községünk újszülöttét: 

Vida Zsolt és Sinigla Melinda kislánya Abigél  

 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakóitól: 

Horváth Ottó (77 éves) 

Jekker Sándorné (sz.: Tóth Lujza) (91 éves) 
 

dr. Istvándi Csilla 

jegyző 
 

Amatőr fotópályázat 
 

Az Ászár Községért Közalapítvány fotópályázatot hirdet amatőr fotósok részére. 

A pályázat 1 fordulós. A képeket az info@aszar.hu e-mail címre kell megküldeni 2014. július 31. 

23 óra 59 percig.  

Téma:  

1. Ászár növény és állatvilága 

2. Ászári életképek 

Pályázati feltételek, tudnivalók 

A fotópályázaton részt vehet bárki, életkortól, foglalkozástól és lakóhelytől függetlenül. 

A pályázatra 2014. január 1. után készült képek küldhetők be.  

Egy pályázó egy témában maximum 4 önálló képpel nevezhet. 

I., II., III., helyezettet hirdetünk témánként, díjazásuk: 50.000,- 30.000,- és 20.000 forint. 

A helyezetteket külön levélben értesítjük. 

A beérkezett művek folyamatosan láthatók lesznek Ászár község honlapján.(www.aszar.hu) 

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött képek elkészítésével vagy azok nyilvános 

bemutatásával (kiállításával) okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden 

felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.  

A résztvevő a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket és 

egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal kapcsolatos publikációkban képeiket 

térítésmentesen használják. 

A Pályázó a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, és 

egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal és kiállítással kapcsolatos publikációkban 

képeiket térítésmentesen használják akár a pályázat és a kiállítás zárása után is.  

A Pályázó szintén hozzájárul, hogy a képeket a www.aszar.hu oldalon megjelenítsék és a pályázat 

archívumában megőrizzék. 

A nyertes és a kiállításon részt vevő Pályázók hozzájárulnak, hogy pályaműveiket a pályázat kiírói 

ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassák későbbi kiadványaikban. 

A Pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, nevének és a képek címének 

a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához.  

Formai és technikai követelmények 

Képfájl technikai feltételek: 

 fájltípus: JPEG (tartalmazza az exif adatokat, amelyből kiderül a fényképezés dátuma és a 

fényképezés paraméterei) 

 a kép hosszú oldala 1920 pixel 

 az oldalak aránya 3:2 

 

mailto:info@aszar.hu
http://www.aszar.hu/
http://www.aszar.hu/
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Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy MANIPULÁLT FOTÓ NEM KÜLDHETŐ BE! 

Nem számít a fotó manipulálásnak: 

A kép megvágása, a zavaró elemek levágása, a kép orientációjának megváltoztatása. 

A teljes képet érintő színkorrekció. A kép fényességének, kontrasztjának, élességének állítása. 

A színes felvételek fekete-fehérré alakítása. 

Analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizásási hibák (karcolás, porszem) kiretusálása.  

A fotók manipulálásának számít: 

Képelemek kiretusálása/hozzáadása 

A kép egyes részleteinek különálló, markáns színkorrekciója. 

Digitális effektek alkalmazása az utómunka során. 

 

 

Baksa Zoltánné 

 
 

KÉK HÍREK 

 

 

Bűnmegelőzési hírlevél 
 

Idősek figyelmébe: trükkös lopások megelőzése 

 

A leggyakoribb módszerek a következőek: 

 

1. unoka módszer 
„Az unokája bajban van, pénzre van szüksége, odamegyünk a pénzért Önhöz!” 

Megelőzés: 

Ha unokája, más hozzátartozója nevében idegenek pénzt kérnek Öntől, ne álljon szóba velük, pénzt 

ne adjon át nekik, hívja fel hozzátartozóját és jelezze a 112 rendőrségi segélyhívó számon! 

 
2. valamelyik közmű szolgáltató leolvasójának adja ki magát az elkövető  

Megelőzés:  
Az óraleolvasók pénzt nem kezelnek, nem szednek be díjat, és nem hoznak visszatérítést, ne 

adjanak át pénzt, és nézzék meg az igazolványukat, ami csak a személyi igazolvánnyal együtt 

érvényes! 

 
3. rossz minőségű termékekkel házalnak, rendkívül drágán adnak el dolgokat (pl. gyógyászati 

eszközöket, ágyneműt, háztartási eszközöket) 

Megelőzés:  

Ne vásároljon kétes eredetű terméket házalóktól, ne engedje be őket a lakásába! 
 

 

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály  
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Ászári Falunap 
2014.05.31. 

 

14:30 Ünnepélyes megnyitó 

14:35 Jászai Mari Általános Iskola színjátszó csoportjának 

műsora: Weöres Sándor: Csalóka Péter 

15:00 Szivárvány Tánccsoport 

16:00 Interaktív bohóc show 

16:45 Pánik zenekar 

17:30 Polgár Péter Morning Show zenés humoristájának műsora 

18:30 R-Stone a Nóta Tv állandó fellépője 

20:00 Tombolasorsolás 

21:00 Retro Disco B. Tóth László 

23:00 Utcabál 

 

További programok: 

Turi József emlék sakkverseny 

Futball mérkőzés:  9:30 U14 Ászár KSE- Nagyigmánd KSK 

   16:00 U19 Ászár KSE- Bokod Erőmű LE 

   18:00 felnőtt Ászár KSE- Bokod Erőmű LE 

Ovis délelőtt, gyermeknapi foglalkozások 

Elektromos kisautózás, csónakozás 

Varázspálca, tubarózsa készítés, gyöngyvasalás 

Egészségügyi sátor 

Étel-ital sátor 

Borkóstoló  

 


