ÁSZÁ RI H ÍREK
2014. MÁRCIUS

Vörösmarty Mihály:
Szabad sajtó

Kelj fel rab-ágyad kőpárnáiról,

Oh, jőjetek ki, láncra vert rabok,

Beteg, megzsibbadt gondolat!

Oh, jőjetek ki, láncra vert rabok,

Kiálts fel érzés! mely nyögél

Lássátok a boldog, dicső napot.

Elfojtott, vérző szív alatt.

S a honra, mely soká tűrt veletek,
Derűt, vigaszt és áldást hozzatok.
1848. március 15-16

Március 15. Programja
Március 15.-én az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezünk.
Nemzeti ünnepünk alkalmából Ászár Község Önkormányzat nevében tisztelettel
meghívom Önöket a magyar polgári forradalom és szabadságharc 165.
évfordulójának közös ünneplésére!
Várható programok:
9:30-kor indul a kerékpár túra Ácsteszérre Táncsics Mihály szobrához a Járási
Ünnepélyre. 15:00-kor megemlékezés az Evangélikus templomban, majd
koszorúzás a régi református temetőben Kocsis Gergely ’48-as honvéd sírjánál.
Településünk minden lakosát szeretettel várjuk!
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POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI
Ismét a választásokról
Mint azt bizonyára mindenki tudja, 2014. április 6-án országgyűlési választások lesznek. Aki
lakóhelyétől eltérő településen kíván szavazni, vagy mozgóurnát igényel, vagy egyéb kérése van a
választásokkal kapcsolatban, kérem, mielőbb jelezze a Polgármesteri Hivatalban.
Ismét felhívom a figyelmet, hogy érvényes személyazonosító okmány szükséges a szavazáshoz.
Akinek nincsen legalább egy fényképes igazolványa az értesítőn felsoroltak közül, még van idő:
keresse fel az Okmányirodát!
Távoli még, de jelzem: az Európai Parlamenti képviselők választására 2014. május 25-én kerül
sor.
dr Istvándi Csilla
jegyző

Jászai Emlékünnep
2014. február 24-én, születésének 164. évfordulóján megemlékeztünk a község neves szülöttéről,
Jászai Mariról.
A színésznő szülőházánál Németh Anna éneke és dr Mikolasek Sándor polgármester köszöntője
után Bandor Éva Jászai-díjas színművész, a Komáromi Jókai Színház tagja Jászai Mariról szóló
emlékezéseket olvasott fel, majd Oberfrank Pál, Jászai-díjas színművész, a Veszprémi Petőfi
Színház igazgatója Reviczky Gyula egyik versét adta elő.
Ezt követően a Győri Nemzeti Színház képviseletében Áts Gyula és Maszlay István Jászai-díjas
színművészek, a Veszprémi Petőfi Színház képviseletében Oberfrank Pál, a Komáromi Jókai
Színház képviseletében Bandor Éva és Tóth Tibor igazgató, valamint a tatabányai Jászai Színház
képviseletében Honti György Jászai-díjas színművész, Jenei Gabriella művészeti programvezető és
Juhász Károly produkciós vezető, illetve az Ászári Önkormányzat az Ászár Községért
Közalapítvány és a Tatabányai Nyugdíjasklub képviselői elhelyezték a tisztelet koszorúit a Jászai
Emlékház falán. Ezt követően a jelen lévő művészek aláírták az Emlékházban a Jászai-díjasok falát.
A délután folyamán az általános iskolában mese- és prózamondó versenyt rendeztek, melynek
zsűrijében Honti György színművész is részt vett.

Anyakönyvi hírek
Sok szeretettel köszöntjük községünk újszülöttét:
Szloboda Norbert és Nagy Krisztina kislányát, Blankát.
Kívánjuk a szülőknek, hogy jó egészségben neveljék fel gyermeküket a haza, a szülőföld szeretetére!
Házasságot kötöttek:
Szabó Nikoletta és Horváth Attila
Végh Zsuzsanna és Fenyvesi Viktor Károly.
Sok boldogságot kívánunk az ifjú házasoknak!
Búcsúzunk községünk elhunyt lakóitól:
Reiber Béla Mihály (54 éves)
Pacsics Istvánné Marton Ilona (80 éves)
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Változások a hulladékszállításban
A hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában bekövetkezett változások, a helyi hulladékszállítás
rendjében is kisebb változásokat eredményezett.
Mindenek előtt: a Remondis Zrt. Helyett a hulladékszállítás jogát a Polgárdi Székhelyi Vertikál Zrt.
nyerte el.
Az ő alvállalkozója – a tényleges szolgáltató – a Remondis Zrt. jogutódja az ugyancsak oroszlányi
székhelyű Környezet gazdálkodási Zrt.
A kukás autó, meg annak kezelői változatlanok, ebben a megközelítésben csal a cégtábla változott.
Kiemelkedő azonban, hogy az új szolgáltató kizárólagos (oroszlányi) önkormányzati tulajdonban
van.
Változás következett be a számlázó személyében is. Január hónara Oroszlányból február, márciusra,
majd ezt követően mindig negyedévenként Polgárdiból érkeznek a szolgáltatás számlái.
Az ügyfélfogadás azonban változatlan.
Irodák:
2840 Oroszlány, Táncsics M. u. 59. ■ Tel.:
34/361-411 ■ Fax: 34/560-053 ■ e-mail:
okg-info@oroszlany.hu

2890 Tata, Magyar Zoltán Művelődési Ház

Ügyfélfogadási idő:
Oroszlány
Hétfő
800-2000
Szerda, Csütörtök
800-1500
Kedd, Péntek
Szünnap

Tata
Tata
Hétfő

800-1700

Az esetleges kérdéseikkel forduljanak bizalommal a fent megjelölt időben az ügyfélszolgálatukhoz.
dr. Mikolasek Sándor
polgármester

Az Opera Nagykövete Program Ászáron
A Magyar Állami Operaház az „Opera Nagykövete” címmel programot indított annak érdekében,
hogy az iskolás gyermekek közelebb kerülhessenek az opera világához, és személyes felkészítést
követően az év során úgy tekinthessenek meg egy-egy operát, hogy azt valóban megértsék, és
valóban élményt jelentsen számukra.
A program keretében az ászári általános iskolások még tavaly, a Közösségi Ház szervezésében
lehetőséget kaptak, hogy régiónk nagykövete, az ászári származású Kozák Márta művésznő
szakértő tolmácsolásában, rendhagyó énekóra keretében megismerkedhessenek a zenés színház
működésével, az előadások létrehozóival.
A hangolódás követően 2014. február 25-én – szintén Kozák Márta vezetésével – 42 gyermek
lehetőséget kapott arra is, hogy előadáson kívül bejárhassák a nemrégiben felújított budapesti Erkel
Színházat. A délelőtt során megtekintették a színház előterét és nézőterét, lementek a zenekari
árokba, belestek a súgólyukba. Körülnéztek a színpadon a Vígözvegy balett díszletei között, és
kalandoztak a kulisszák mögött is: benéztek az öltözőkbe, a díszlettárba – még a zsinórpadlásra is
felmászhattak. A színházbejárás végén néhány percet láthattak a Parázsfuvolácska című darab – a
Varázsfuvola gyermekeknek szóló átirata – próbájából is. A kirándulás délutánján a gyermekek
megtekintették az Országházat és a Halászbástyát is. A program a továbbiakban konkrét előadásra
való felkészítéssel folytatódik, már ismét itt, Ászáron.
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KÖZÉRDEKŰ HÍREK
Evangelizáció
A Református Egyházközség mindenkit szeretettel vár a 2014. évi EVANGELIZÁCIÓS HÉT-re
is, MÁRCIUS 17-21. között; du. 6 órától a református templomba. Az öt este alkalmain Nt. Ittzés
István nyugalmazott evangélikus lelkipásztor hirdeti az Igét. Március 23-án, vasárnap de. 10 órakor
pedig Magyarné Balogh Erzsébet a Református Missziói Központ igazgatója érkezik hozzánk, aki
hirdeti Isten igéjét.

Ászári szélroham
Széljegyzet egy evangelizációhoz
Tavaszt hozó ászári szélroham!
Ledöntöd a madártetőt,
lesöpröd a házról a tetőt?
Titkot társz fel a felszín alatt,
Míg söpröd magad előtt a havat?

Mint Jeruzsálemben kétezer éve:
sebesen zúgó szélnek zendülése
betöltött ma is házat és szívet.
Ászáron – Krisztus egyháza éledett.
Szentlélek tavaszi szélroham!
Olvad szívekről bűn, közöny fagya,
újjászületnek dermedt életek,
s dalolnak ujjongó, új éneket:
a megváltottak hálaénekét,
dicsérik Jézus drága, szent nevét,
ki életével itt példát mutat,
véres keresztje mennybe nyit utat,
irgalma gyógyít sok élet-sebet,
mind Hozzá siet, ki fáradt, beteg.
Feltámadása győzelmes erő:
cél felé egyetlen, biztos Vezető.
Ki eddig Őt így még nem ismeri,
ma hittel adja át magát Neki.

Megfordítod a járókelőt
- életének így adsz más irányt?
Megfagyasztod csontokban a velőt,
de szívekben lobban pünkösdi láng!
Isten népe esti szélviharban...
Isten népe, mondd, mi szél hozott?
Jó szél, erős, kiszámíthatatlan –
és mégis: pontosan kiszámított.
Nem szétfúj e szél, hanem összesodor.
Fagyos éjben egymáshoz kényszerit.
Szeretet tüzét izzóvá szítja,
s e szél szárnyán száll tovább a hit.

Én áldalak, ha szidnak is sokan,
tavaszt hozó ászári szélroham.

Tavaszt hozó ászári szélroham!
sodorsz ma Isten Országa felé,
kereszten táruló karok közé –
- szívünk e sodrásba beleremeg,
de ellenállni nem lehet neked!

Ászár, 1980. január 30. éjféltájban Siklós József
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Ingyenes Állami Közlekedésbiztonsági Program
A Nemzetközi Közlekedési Hatóság KRESZ tudás felfrissítő programot indít, internetes képzés
keretében.
A képzés ingyenes. A program keretében részt vehetnek a vezetői engedéllyel (A, B, C, D
kategória) már rendelkező személyek és a vezetői engedéllyel nem rendelkező – elsősorban
kerékpáros – személyek is.
Célja, hogy felhívja a figyelmet az elmúlt években bekövetkezett legfontosabb jogszabályi
változásokra, ezzel segítséget nyújtva a járművezetőknek, hogy tudásukat rendszerezzék,
szabályismeretük és közlekedési moráljuk fejlődjön, továbbá a közlekedési balesetek veszélyének
felismerése tudatosuljon, a szabályok betartásának és a környezettudatosságnak a fontosságát minél
többen felismerjék, melynek eredményeképpen a szabálysértések és balesetek száma országos
szinten csökkenthető.
A képzések és a hozzájuk kapcsolódó tananyagok elektronikus úton interneten keresztül érhetőek
el. A résztvevők a www.kreszfelfrissito.hu weboldalon tudnak regisztrálni, és a regisztrációt
követően férhetnek hozzá a tananyagokhoz.
A közlekedésbiztonsági program időtartamán belül, tetszés szerinti tempóban – bárhol, ahol van
internet kapcsolat – végezhetik el a képzést. Ezt követően a rendszer automatikusan kiállít egy
oklevelet (képzési igazolást), melyen található egy személyes e-kuponkód, melynek segítségével
igénybe vehető az ingyenes (AM, A, A1, A2 és B kategóriás) elméleti képzés valamelyike. Ezután a
www.etitan.hu/akcio2014 oldalon lehet jelentkezni a kiválasztott tanfolyamra.
Bővebb információért látogassanak a www.kreszfelfrissito.hu weboldalra.
dr. Mikolasek Sándor
polgármester

Új ravatalozó építése
Megkezdődött az új ravatalozó építése, amely több mint 22 millió forintba kerül. Az Önkormányzat
önrésze 7 millió forint, 15 millió forintit a Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Leader Egyesület biztosít,
amit pályázat útján a 35/2013 (V.22.) V.M. rendelete alapján 8546682258 szám alatt nyertünk.
Az új ravatalozó felépítése után a régit lebontjuk.
dr. Mikolasek Sándor
polgármester

CIVILSZERVEZETEK HÍREI
Jászai Mari tér felújítása
Bakonyalja – Kisalföld Kapuja Leader egyesület útján 35/2013 (V.22) V.M rendelet alapján
8547074007 szám alatt elnyert mindegy 12 millió forintos támogatás igénybevételével
megkezdődött a Jászai Mari tér felújítása.
A felújítás keretében talajcserére és virágültetésre, zenepavilon építésére, burkolt tér kialakítására,
padok elhelyezésére kerül sor. Szerződés szerint a munkák május végére befejeződnek.
Baksa Zoltánné
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A népfőiskola hírei
Február közepén ismét előadásra hívtuk a falu lakóit. Meghívott vendégünk Viszló Levente a Pro
Vértes Nonprofit Zrt. vezérigazgatója volt. Előadásának témája: Természetgazdálkodás a Vértesi
Natúrparkban.
Európában az ipari forradalom óta, a lakosság számának növekedése miatt, illetve az életmódban és
a földhasználatban bekövetkezett változások hatására egyre nagyobb mértéket öltött a természetes
élőhelyek és az azokon élő fajok pusztulása.
Ezen negatív folyamatok mérséklésére kezdték meg a védett természeti területek hálózatának
kialakítását. Így nézhettük végig a Vértesi Natúrparkban folyó munkát, megismerkedhettünk az
értékőrző gazdálkodással, a szántók kezelésével, a legeltetéssel, a kaszálókkal, a búvósávok
használatával, a halastavak élőhelyi gazdálkodásával, a nádasok élővilágával. S mindezt, nagyon jó,
érdekes, magas színvonalú előadás keretében, s végig szebbnél-szebb fotók kíséretében.
Most is mint minden alkalommal csak azt tudom leírni, hogy nagyon kellemes és sok-sok új
gazdagodtunk és a későbbiek során minél többen vegyünk részt, hogy tudásunkat ily módon is
gyarapítsuk.
Mazalin Zsuzsanna

Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület Hírei
Kikelet havának második napján, Budapesten voltunk kirándulni.
Odafelé megnéztük, Felcsút határában az első magyar óceán átrepülők, Endresz György és
Magyar Sándor emlékművét, akik útjuk során három világcsúcsot állítottak fel a „JUSTICE FOR
HUNGARY” nevű gépükkel.
Pestre érve az Országgyűlési őrség tiszthelyettesének vezetésével, aki díszegyenruhába fogadott
minket, megnéztük az Országházat. Nagyon kedves idegenvezetőnk, olyan helyeket is bemutatott,
és olyan dolgokról is beszámolt,amit egy egyszerű idegenvezető nem tud. Nagy élmény volt.
Utána kimentünk a Kerepesi temetőbe, és rendbe tettük, majd megkoszorúztuk, Jászai Mari sírját,
mivel az elmúlt héten volt a születésnapja. Elmondhatom rajtunk kívül senki nem gondolt rá!
A koszorúzás, és a himnusz eléneklése után megnéztük az 56-os hősök sírját, és tisztelegtünk,
Kossuth Lajos, Mádl Ferenc, Antall József,és több nemzetünk híres nagyja előtt. Mivel még volt
egy kis időnk, felmentünk a Citadellára, és gyönyörködtünk a kivételes panorámában, és
megállapíthattuk,hogy fővárosunk kivételesen szép.
Köszönjük a jól szervezett kirándulást az egyesületünk elnökének,a kitűnő vezetést sofőrünknek
Jácintnak.
Társaságunk vegyes volt,18-74, éves korig, de a korosztályok is megértették egymást.
Fontos megemlíteni, hogy a kiránduláson mindenki a saját költségén vett részt!
Köszönjük.
Krisztián Jánosné
Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület

6

Kerékpár túra
Az ászári kerékpárosok társasága tavasszal tovább folytatja felkészülését a május 31. napján
megrendezésre kerülő Balatoni túrára.
Közös felkészülési időpontok:
Március 15-én fél 10-kor Ácsteszérre a járási ünnepségre
Március 29.: Ászár-Lesalja-Ászár 35 km
Április 12.: Ászár-Szákszend-Nagyigmánd-Ászár 50 km
Május 1.: Ászár-Bana-Mezőörs-Pannonhalma-Ászár 77 km
Május 4.: Ászár-Aka-Ászár 40 km
Május 17.: Ászár-Baknycsernye-Bakonyszentkirály-Ászár 75 km
dr. Mikolasek Sándor
polgármester

VÉDŐNŐ HÍREI
Tájékoztatás a Gyed extráról
2014 januárjától a GYED és GYES mellett már korlátlanul lehet munkát vállalni, ha a
gyermek elmúlt egyéves. Eddig a GYED folyósítása alatt egyáltalán nem lehetett dolgozni, a
GYES alatt pedig csak legfeljebb heti 30 órában.
A módosítás nemcsak azokat a szülőket érinti, akiknek 2014. január 1. után született a gyermekük,
hanem azokat is, akik ennél korábban szültek és gyermekük már elmúlt egyéves.
Azok a szülők pedig, akik gyermekük mellett már jelenleg is dolgoznak, és emiatt felfüggesztették a
nekik járó ellátást, idén januártól már kérelmezhetik a lakhelyük szerinti egészségbiztosítási
szervnél, hogy a még hátralévő időre ismét folyósítsák számukra a GYED-et vagy a GYES-t.
Fizetésük mellett megkapják a családtámogatást is.
2., Testvér GYED/ GYES
A gyermek után járó gyermekgondozási ellátások (GYED, GYES) továbbfolyósításra
kerülnek abban az esetben, ha 2014. január 1. után újabb gyermek születik a családba, aki
után a szülők szintén jogosultak lesznek ellátásra. Eddig ilyen esetben az idősebb gyermek után
járó összeg folyósítása megszűnt, és csak az újonnan született testvér után járt ellátás.
Az új szabályozás szerint valamennyi gyermek esetében folyósításra kerül a gyermek után járó
valamennyi ellátás a gyermek három éves koráig. Amennyiben tehát a nagyobb gyermek három
éves kora előtt születik meg a kistestvér, a szülők jogosultak lesznek a nagyobb gyermek és az
újszülött gyermek után járó ellátásokra egyaránt. Abban az esetben, ha nagyon rövid idő telik el az
egyes szülések között, még az is előfordulhat, hogy egy ideig egyszerre akár három gyermeke után
kapjon ellátást a szülő (pl. a legidősebb után GYES-t, a középső után GYED-et, a legfiatalabb után
pedig TGYÁS-t). Az egyetlen kikötés, hogy GYES-ből egyszerre legfeljebb két ellátást lehet
folyósítani (kivéve ikrek esetén).
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Lényeges, hogy a továbbfolyósítás kizárólag a 2014. január 1. után született kisebb testvérekre
vonatkozik; amennyiben tehát mindkét gyermek 2014 előtt született, és így az idősebb gyermek
után járó ellátást már a fiatalabb testvér születésekor megszüntették, azt nem lehet újra
megállapítani és az esetleg hátralévő időre továbbfolyósítani 2014 után sem.
A közös háztartásban élő gyermek jogán a gyermekgondozási ellátásokat a szülők választása szerint
bármelyik szülő igénybe veheti, azzal a kikötéssel, hogy egyidejűleg mindkét szülő nem vehet
igénybe gyermekgondozási ellátást. Tehát ha jelenleg az anya részesül első gyermeke után GYEDben vagy GYES-ben, akkor a következő gyermek után járó terhességi-gyermekágyi segélyt – majd
ezután a többi juttatást – is csak az ő számára lehet megállapítani.
A 2014. január 1. után született ikergyermekek szülei a munkaviszonyuk alapján eredetileg
meghatározott GYED időtartamának lejárta (általában a gyermek 2 éves kora) után választhatnak,
hogy a jelenlegi szabályok szerint járó többszörös összegű GYES-t kérik, vagy pedig igénylik a
GYED további egy évig történő folyósítását (utóbbi esetben erre az időszakra a többszörös GYESben nem részesülhetnek, csak a GYED lejárta után).
3., Diplomás GYED
Az egyetemisták gyermekvállalását megkönnyítendő 2014. január 1-től azok számára, akik már
legalább egy év aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és gyermekük születik, a gyermek
egyéves koráig GYED-re lesznek jogosultak. A kiszámításánál a mesterképzésben résztvevő
hallgatóknál a minimálbér (2014-től 101 500 Ft) helyett a magasabb összegű (2014-től 118 ezer Ft)
garantált bérminimum lesz az ellátás alapja, és csak az alapképzésben részt vettek esetén veszik
alapul továbbra is a minimálbért.
A már végzett hallgatók esetén diplomás GYED-re jogosít az is, ha munkaviszony hiányában a
szülésre a diploma - vagy annak hiányában az abszolutórium – megszerzését követő 1 éven belül
kerül sor.
A jelenlegi szabályok szerint a felsőoktatási hallgatók vagy pályakezdő diplomások csak fél évet
számíthatnak be a hallgatói jogviszonyukból a GYED-hez szükséges egyévi jogosultsági időbe. Így
mindenképpen rendelkezniük kell még legalább fél év munkaviszonnyal.
4., További foglalkoztatási kedvezmények nagycsaládosoknak
A Munkahelyvédelmi Akcióterv kibővítésének keretében könnyebben térhetnek vissza a munkába a
három vagy több gyermeket nevelő édesanyák. 2014-től a munkaadók a foglalkoztatás első három
évében mentesülnek a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól; a foglalkoztatás 4. és 5. évében
pedig csupán 14,5%-nyi adót kell megfizetniük. Ezek a foglalkoztatási kedvezmények 2014-től már
valamennyi olyan munkavállalót érinteni fognak, akik a gyermekgondozási ellátások folyósítása
mellett vagy annak lejártát követően állnak munkába.
/A gyermekek után járó szociális ellátásokról való tájékoztatás még a következő lapszámban
folytatódni fog./
Pékné Polgár Helga
védőnő
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