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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 1 5 .  M Á J U S - J Ú N I U S  
 

A  N e m z e t i  Ö s s z e t a r t o z á s  N a p j á n  e m l é k e z t ü n k  

„És leszek szégyen és leszek gyalázat  

s ott égek majd minden homlokon  

S mint bujdosó gyász, az én szép hazámat  

A jó Istentől visszazokogom;  

És megfúvom majd hitem harsonáit,  

Hogy tesz még Isten gyönyörű csodát itt: 

Bölcsővé lesz még minden ravatal, -  

Havas Kárpáttól kéklő Adriáig  

Egy ország lesz itt, egyetlen s magyar!” 

A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a Magyar Országgyűlés 2010-ben a Nemzeti 

Összetartozás Napjává nyilvánította. 

Az országgyűlés kinyilvánította a törvény elfogadásával, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett 

magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek.” 

2015. június 4. napján településünkön először emlékezhettünk a Nemzeti Összetartozás 

Emlékhelyén, kettős keresztünknél és kopjafáinknál Trianon tragédiájára. 

Attól tartok a trianoni döntést ma megváltoztatni nem tudjuk. A diktátum által okozott politikai, 

gazdasági, jogi és lélektani problémák a mai napig megoldatlanok. De amennyiben a magyarság 

egészében meg van az összetartozás- és nemzet tudat, a nemzet érdekeiért vállalt szolgálat, az önző, 

egyéni érdekek és anyagi javak hajszolása helyett, addig a nemzet erősödik. 

A felelősség a miénk. Miénk felnőtteké: szüléké, nagyszülőké, tanítóké, nevelőké. 

Minden gyermeknek, unokának, kis diáknak el kell mondanunk, meg kell tanítanunk, meg kell 

mutatnunk, hogy hol vannak elszakított területeink, vármegyéink, városaink, falvaink, hegyeink és 

folyóink. 

Tudniuk kell, ismerniük illik Kincses Kolozsvárt, Rákócziak Kassáját, Koronázó Pozsonyt, a 

vértanúk városát, Aradot, Bánátot, Bácskát, Őrvidéket, Kárpátalját, a Csíki medencét, a Kelemen 

havasokat, Sóvidéket, az elcsángált csángók Gyimesi hegyeit, a Kontumáci kápolnát, az ezer éves 

határ legkeletibb vasúti őrházát, a Tatros, a Maros, az Olt, az Aranyos folyó völgyeit, az Oltárkőt, a 

Székelykőt, az Istenszékét, Krasznahorka büszke várát, a Szelíd Szalontát, a Vereckei hágót, Szent 

Anna tavát, Csíksomlyó csodáját. 

Hazaszerető polgárokat kell nevelnünk az ifjú nemzedékből, mert mi Árpád, Szent István, Horthy 

Miklós, a márciusi ifjak, Márton Áron püspök, Mindszenthy bíboros és az 56-os névtelen hősök 

örökösei vagyunk. 

Szükséges, hogy nemzedékről nemzedékre átadjuk az őseinktől örökölt örökséget és történelmüket, 

nagyjainkat ismerő magyarrá neveljük fiataljainkat! 

A hazaáruló elitek a nemzeti ébredés legkisebb megnyilvánulásaikor rettegnek, félnek, tartanak az 

ősi hagyományok teremtő erejétől, félnek a kiáradó, összekapaszkodó szeretettől!  

Ne hagyjuk, hogy eluralkodjon rajtunk a nemzeti nemtörődömség, az önfeladás, a belenyugvás, a 

kételkedés! 

Isten áldja meg a Mag népét, Isten tartsa meg a Magyart és Magyarországot! 

Lejegyezte: Kohlné Ivánkai Katalin 
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POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI 

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  

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május 6-i rendkívüli ülésén döntött 

arról, hogy pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Miniszteréhez a Gyermekszegénység elleni 

program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása támogatására, a 2015. évben 53 nap 

időtartamban 19 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek nyári 

étkeztetésére, akik közül 4 fő étkeztetését önerőből vállalja. Szintén ezen az ülésen döntött a testület 

arról is, hogy az ászári néptánccsoport „Fölszállott a páva” selejtezőkön való részvételéhez 

alpolgármesteri tiszteletdíj felajánlásból 100 ezer forint támogatást nyújt. 

A 2015. május 14-i ülésen a Képviselő-testület 12 főnapirendi és 9 egyebek napirendi pontot 

tárgyalt. Döntés született  

 a Győri utca bal oldali járdájának aszfaltozásáról,  

 a ravatalozó környékének murvázásáról,  

 az Észak-dunántúli Vízmű Zrt-től való részvényvásárlásról,  

 a játszótér felülvizsgálat iránti bírósági kereset továbbviteléről,  

 Ászár község rendezési tervének felülvizsgálatáról,  

 a sportpálya tulajdonviszonyának rendezéséről,  

 az utcafoci bajnokságról,  

 a falunapról,  

 a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról. 

Meghallgattuk és véleményeztük Lovasi Péter rendőrkapitány úr beszámolóját Ászár község 

közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 

feladatokról. Bár aránylag nem magas Ászáron a bűnesetek száma, a további bűnmegelőzés 

szempontjából a rendőrség részéről javasolt egy kamerarendszer kiépítése. A kerékpárút rendszer 

fejlesztése is komoly balesetmegelőző jelentőséggel bírhat. Az időskorúak ellen elkövetett 

bűncselekmények (trükkös lopás, házalás, termékárusítással elkövetett csalás…) visszaszorításában 

a lakosság tájékoztatása, az egymásra, szomszédokra való figyelés nagyban segítségére lehet a 

rendőrségnek. 

Ezen az ülésen a Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat az 

FHB Ingatlanlízing Zrt. által felajánlott ászári lakóház megvételére. Az ingatlant azóta 

megvásároltuk. 

A civil szervezetek településünk kulturális, sport és közösségi életének meghatározó szereplői. 

Képviselő-testületünk az idei évben a költségvetésben meghatározott összeget a következőképpen 

osztotta fel a ezen szervezetek között: 

a.) a 2015. évi költségvetés fejlesztési céltartalékából 286 ezer forintot (képviselői tiszteletdíj 

felajánlás) átcsoportosít a „civil szervezetek támogatása” előirányzatra, melynek terhére – a 

benyújtott pályázatuk alapján, az abban foglalt célokra – a következő szerveteket támogatja a 

következő összegben: 

Ászár Községi Sport Egyesület 900 ezer Ft 

Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár 800 ezer Ft 

Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület 200 ezer Ft 

Jászai Mari Általános Iskoláért Alapítvány 286 ezer Ft 

Ászári Ovi Alapítvány 110 ezer Ft 
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Sprint Futóklub 100 ezer F 

Máltai Szeretetszolgálat Kisbéri Csoportja 60 ezer Ft 

Békési Autósport Egyesület 30 ezer Ft 

b.)  a 2015. évi költségvetés „civil szervezetek támogatása” előirányzata terhére 200 ezer forintot 

átcsoportosít a Közösségi Ház szakfeladat dologi kiadásai közé, és felkéri a művelődésszervező, 

hogy ennek terhére szervezzen programot a Jászai Mari Nyugdíjasklub részére. 

c.)  a 2015. évi költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére 50 ezer forintot, civil szervezetek 

támogatása előirányzat terhére pedig 100 ezer forintot átcsoportosít az „egyházak 

támogatása” előirányzatra, melynek terhére – a benyújtott pályázatok alapján, az azokban 

foglalt célokra –, miután 12/2015. (II.12.) határozatával az Ászári Református Egyházközség 

részére már 500 ezer Ft támogatást állapított meg,  Római Katolikus Plébánia Ászár részére 

200 ezer  Ft, az Evangélikus Egyházközség  Ászár 150 ezer  Ft támogatást nyújt. 

e.)  az Ászár Községért Közalapítvány részére az Alapító Okiratában vállalt 3.000.000.- Ft éves 

támogatást  a költségvetés erre nevesített előirányzata terhére biztosítja. 

f.)  az Ászári Segítő Kezek kérelmét és a Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár a Sakkvilág Kupa 

megrendezésére vonatkozó támogatási igényét külön határozattal bírálja el, egyéb források 

terhére. 

2015. május 27-én rendkívüli ülésen a 2014. évi zárszámadást vitatta és fogadta el a Képviselő-

testület. Az idevonatkozó rendeletet megtalálják a honlapunkról elérhető Nemzeti Jogszabálytárban. 

Leglényegesebb eleme: 

(1) Az Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. 

(II.17.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást)  

a.) 341438 E Ft bevételi főösszeggel 

b.) 297 051 E Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja. 

2015. június 8-án szintén rendkívüli ülést kellet összehívni a Polgármesteri Hivatal épületének 

felújítására, átalakítására, energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtása miatt. A 

pályázathoz tartozó dokumentációt időben elküldtük, elbírálás augusztus 6-án várható.  

2015. június 11-én, rendes ülésen döntött a testület arról, hogy Települési Értéktár Bizottságot 

kíván felállítani. 2012. április 2-i ülésén fogadta el az Országgyűlés a Magyar nemzeti értékekről és 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt. Megalkotásának célja az országos és helyi értékek 

tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása volt. A jogszabály az önkormányzatokra 

kötelező feladatot nem rótt, csupán lehetőségként ajánlotta a helyi (települési) értéktárak 

létrehozását, amely a megyei, az országos és a külhoni értéktárakkal együtt képezne egységes 

egészet. Ászár nemzeti értékekben gazdag település és a nemzeti értéktár kiváló alkalom arra, hogy 

ezt szervezett formában tárjuk a széles közönség elé. Az ászári nemzeti értékek katalogizálása az 

Ászári Értéktár Bizottság feladata lenne, amelynek működési szabályzatát a helyi önkormányzat 

képviselő-testülete határozza meg. A bizottság évente beszámol tevékenységéről a helyi 

önkormányzat képviselő-testületének. Ászár község közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt 

létrehozott nemzeti érték felvételét Települési Értéktárba a polgármesternek címezve bárki írásban 

kezdeményezheti. 

A választási ciklus gazdasági programjának időarányos végrehajtása napirendi pont kapcsán a 

testület tájékoztatást kapott az elvégzett vállalásokról. Következő számunkban erről részletesen 

beszámolok. 

Ászár külterületeit járva elrettentő kép fogad bennünket. Több helyen szeméttelep méretű illegális 

hulladéklerakási tevékenységet folytatnak. A két legkritikusabb szakasz: a Jászai utca 

Bakonyszombathelyi úttal összekötő szakasza, illetve a Páskomi szőlőket követő terület, útszakasz. 

A Képviselő-testület keresi a megoldás ezen illegális lerakók (nem önkormányzati területek) 
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felszámolására. Felhívom a tisztelt Lakosok figyelmét, hogy Ászár külterületein tilos bármiféle 

szemét elhelyezése! Természetesen belterületen is csak a kijelölt helyeken tehetik ezt meg. A 

szelektív hulladékgyűjtő szigetek használata sokszor nem rendeltetésszerű, ezért jogosan érkeznek 

az önkormányzat felé panaszok. Örvendetes dolog, hogy településünkön egyre többen gyűjtik 

elkülönítve a szemetet, próbálnak környezettudatosan élni, élhető jövőt hagyni gyerekeikre, 

unokáikra. A szelektív hulladékgyűjtő szigetekre papírt, üveget és PET-palackot lehet vinni. Mást 

nem! Az önkormányzati dolgozók hetente több zsák egyéb hulladékot takarítanak össze ezen 

lerakók környékén. A szigetek számát nem áll módunkban növelni (az óvoda mellett egy újabb 

konténert hozattam a 2014 tavaszán megrongálódott helyett), mivel 2016. januárjától a házhoz 

menő szelektív hulladékgyűjtést írja elő a törvény. Ennek megvalósításáról még nem rendelkezünk 

információval. A jelenleg működő háztartási nejlonzsákos módszer működésképtelen. Kérem a 

tisztelt Lakosokat, hogy a konténerek hatékonyabb kihasználása érdekében a PET-palackokat 

tapossák laposra, a kartondobozokat hajtogassák össze! 

A katasztrófavédelem szakemberei vizsgálták a közösségi színterek környezetében lévő fák 

állapotát. Több fa kivágására, visszavágására tettek javaslatot. A Képviselő-testület ezen munkára 

beérkezett árajánlatot nem fogadta el, így újabb szakemberek megkeresésével bízta meg a 

polgármestert. A két legkritikusabb fa visszavágása azóta megtörtént. 

Pekár Zsolt polgármester 

A n y a k ö n y v i  h í r e k  

Sok szeretettel köszöntjük községünk újszülötteit: 

Császár Zsolt és Volf Ildikó kisfia: Marcell 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 

Németh Lászlóné (71 éves) 

Bácsi Gézáné (77 éves) 

Szalai Józsefné (71 éves) 

Pekár Zsolt polgármester 

Szent Iván éjjelén együtt ünnepelt a falu apraja-nagyja 

Nyárelő havának 21. napja a nyári napforduló napja mind a pogány, mind a keresztény kultúrkörben 

jelentős ünnep. Ez a nap nemcsak a legrövidebb éjszaka, hanem a leghosszabb nappal, a fény 

forrása, az éltető égitest, a Nap ünnepe is. 

A fény a téli napfordulón születik meg, a nyári napfordulón ér uralkodása csúcsára, ilyenkor a Nap 

az égbolton a legmagasabb delelési ponton áll. 

Szent Iván éjjele titokzatos éjszaka: a fény, az élet, a házasság által megszentelt szerelem, a 

szenvedély, az elevenség, a termékenység, az örök megújulás ünnepe. 

Településünkön a Szent Iván éji vigasság már pénteken este 8 órakor az esti harangszóra kezdetét 

vette. Ekkor kezdődött a 24 órás palacsintasütés. Szombaton 21 óra 10 percig folyamatosan 

sütötték, kenték a szorgos kezek a palacsintákat, amely mind egy szemig el is fogyott.  

Múzeumaink – tájházunk és Jászai Mari emlékházunk – éjfélig várták a látogatókat. 

Szombaton estére megtelt a Gurdon-tér. A köszöntő után leleplezésre került a Gurdon-teret 

szimbolizáló tábla és elhelyeztük rajta a falu óvó-védő koszorúit, melyet a faluréten gyűjtött 

virágokból állítottunk össze. 

A táblát Bruncz János ászári származású fafaragó faragta és ajándékozta településünknek. 

Köszönjük, Jani bácsi! 
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A sötétedés beálltával településünk apraja-nagyja – szeretetközösségünk - a szer tűz lángjainál 

töltötte az éjszakát. Énekkel, dobszóval, szertartással, tánccal ünnepeltük az élet diadalát. A tűz 

gyújtással nem csak a Nap melegét, fényét idéztük fel, hanem az ártó szellemeket is távol tartottuk 

és elűztük falunktól, megtisztultunk a gonosztól. 

Mindenkinek vérmérséklete szerint lehetősége nyílt feltöltődni ennek az éjszakának az energiáival, 

szakrális élményeivel, illetve finom ételeivel, italaival is. 

Végezetül önkormányzatunk és egyesületünk nevében szeretném köszönetemet kifejezni 

mindazoknak a támogatóknak, akik nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre.  

Név szerint szeretném kiemelni Molnár Szilárd barátunkat, tagtársunkat, aki a 24 órás 

palacsintasütés fő támogatója, szervezője, koordinálója volt. Köszönjük, Szilárd! Köszönet Békási 

Iminek, aki kisbériként a 10 ballon szódát felajánlotta. 

De köszönet illeti mindazokat, akik rendbe tették a teret.  Akik lekvárt és egyéb nyalánkságokat, 

alapanyagokat ajánlottak fel a palacsintához, ételekhez. Akik szörpöt, bort, pálinkát adtak. Akik 

cipekedtek, pakoltak, bevásároltak. Akik palacsintákat sütöttek, kentek és szolgáltak fel. Akik a 

büfében serénykedtek. Akik főztek és villanyt szereltek. Akik a múzeumainkban várták a 

látogatókat. Akik elhozták kézműves portékáikat.  

„Az élet ünnepnapok nélkül, hosszú út vendégfogadók nélkül.” 

Jó volt veletek ünnepelni! Köszönjük Ászár! 

Lejegyezte: Kohlné Ivánkai Katalin 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 

Vindichs Zsanett, most érettségizett ászári diákunk a Tahitótfalu Község Önkormányzata és a 

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány által meghirdetett „Diákalkotók VI. Országos 

Tűzzománc Pályázatán” 1. helyezést ért el. Gratulálunk Zsanettnek, és további sikereket kívánunk 

munkájához, tanulmányaihoz! Zsanettnek már volt korábban kiállítása a Közösségi Házunkban, de 

augusztus végétől újra megtekinthetjük a legfrissebb alkotásait. 

Pekár Zsolt polgármester 

HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

T a n é v z á r á s  a z  Á s z á r i  J á s z a i  M a r i  Á l t a l á n o s  I s k o l á b a n  

Minden szeptemberben, mikor elkezdünk egy új tanévet, arra gondolunk milyen hosszú lesz az 

előttünk álló 9 hónap, de így visszatekintve úgy tűnik, mintha csak egy röpke pillanat lett volna. 

Alig kezdtük el a tanévet, és eljött az őszi szünet, elérkezett a karácsony, a félév lezárása, majd a 

rövidke tavaszi szünet után beköszöntött a nyár. És most elérkezett a rég várt nap! Itt a tanév vége! 

182 tanítási nap után lezártuk 226 tanuló tanulmányi évét.  

A tanévzáró kicsit számadás is az elvégzett munkáról. És itt nemcsak a pedagógiai munkára 

gondolok, hanem a nevelésre is. Úgy gondolom, hogy ez sokszor még nehezebb feladatot ró ránk, 

nagyobb kihívást jelent számunkra, mint 1-1 tananyag feldolgozása, elsajátítása. Elmondhatjuk, 

hogy intézményünk legfőbb pedagógiai célja az alapkészségek, tanulói kompetenciák folyamatos 

fejlesztése, valamint a továbbtanulás megalapozása. Az idei tanévben az alapos és pontos munka 

jutalmaként 13 diákunk jeles, és 42 kitűnő bizonyítványt vehetett át. Intézményünk 

legeredményesebb osztálya az alsó tagozaton a 3. osztály, 4,5–ös tanulmányi átlaggal, a felső 

tagozaton  pedig a 7.a osztály  4,1-es osztályátlaggal. A tavalyi tanévhez képest a bukások száma is 

mérséklődött. Mindössze 6 tanulónk fog 1-1 tantárgyból az augusztusi pótvizsgán számot adni 

tudásáról. 
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Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy idén is több területi, megyei, versenyen vettek részt diákjaink, 

szép eredményekkel. Itt szeretném megköszönni ezen gyerekek hozzáállását, kitartását, szorgalmát,  

kollégáim munkáját, és a szülők támogató segítségét is. Ezek az eredmények az iskola jó hírét 

viszik tovább. Legkiemelkedőbb eredmények: 

Jászai Mese-és prózamondó versenyen diákjaink közül többen is dobogós helyezést értek el: 1.o-

ból  Méhes Gergely 1. György Sára 3. helyen végzett, az 5. osztályból Garas Fanni 2. helyezést ért 

el.  

Zrínyi Ilona matematika verseny legeredményesebb diákja Gálos Luca (14.hely).  

Kalmár László Matematika Verseny legeredményesebb résztvevője Pék Alex, ő a 10. helyen 

végzett.  

Orchidea Pangea Országos Matematika Verseny döntőjébe jutott tanulóink: Juhász Mercédesz, 

Skultéti Balázs és Pénzes Borbála.  

A Hollenda Barnabás matematika verseny legeredményesebb diákja: Lengyel László (10. hely).  

Az Ifjú Fizikusok megyei döntőjében is részt vettek 7-8. évfolyamos tanulóink. 

Legeredményesebb diákunk Pekár Csaba Zsolt volt, ő a 2. helyen végzett, mindössze 1 ponttal 

lemaradva az 1. helyezettől.  

A Kaán Károly Természetismereti Verseny megyei döntőjébe bejutva Pék Martin és Deák Bence 

a 3. helyen, Garas Fanni a 4.és  Pacsics Lilla pedig a 7. helyen végzett.  

Herman Ottó biológia versenyen is szép eredményeink születtek: Kolonics Zita Júlia megyei 2. 

és Pekár Csaba Zsolt megyei 4. helyezett lett.  

Kapcsolódva az előző versenyek témaköréhez az Európai Fenntarthatósági Hét keretében a Vértesi 

Erdő Zrt Kisbéri Erdészete a Bábolnai Arborétumban szervezett „Tájékozódj és 

tudj!”akadályversenyén iskolánk kis csapata – Mocher Bendegúz és Pekár Csaba Zsolt- előkelő 2. 

helyen végzett. 

Országos TITOK Történelem levelező versenyen is részt vettek diákjaink egyéniben és 

csoportosan is. Egyéniben 3. helyezést ért el Kolonics Zita, 4. helyezést pedig Ligeti Virág. 

Csoportosban pedig két első hellyel büszkélkedhetünk. a Töri Craft csapata, tagjai: Deák Bence, 

Elekes Péter Szabolcs, Helbert Enrique, Herbert Milán, és a Suli lovagjai csapat, tagjai: Gálos 

Luca, Fekete Vanessza, Kovács Nikoletta. 

Játékos sorversenyen is részt vettek alsó tagozatos gyermekeink.  4 csapat közül körzeti 1. 

helyet szerezték meg.  

Kerékpáros Iskola Kupán is szerepeltek tanulóink, ahol Szabó Leila 8. osztályos tanulónk 1. 

helyen végzett- bekerülve a megyei versenyre. 

Területi „Elsősegély nyújtó” versenyen 3. helyezést ért el csapatunk. A kisbéri gimnázium által 

rendezett „Hét próba” járási versenyen 4. helyezett lett 8-os csapatunk. 

Diákoknak, felkészítő tanároknak és a szülőknek egyaránt gratulálok és köszönetet mondok!  

Öröm kiemelni, hogy diákjaink sokféle térítésmentes, és néhány térítéses szakköri munkában 

vehettek részt.  A gyerekek szívesen látogatták ezeket a foglalkozásokat. De azokra is gondoltunk, 

akik elakadtak 1-1 tantárgy rejtelmeiben, szövevényiben. Számukra felzárkóztató, fejlesztő 

foglalkozásokat szerveztünk. Két napközis csoport működtetésével próbáltuk megoldani a diákok 

másnapra való felkészülését, délutáni felügyeletét. A tanév során múzeumba, színházba, 

kiállításokra vittük tanulóinkat. Kirándulásokkal, előadásokkal, bemutatókkal, különböző 

rendezvényekkel és sportversenyek szervezésével tettük élmény dússá a tanévet. Hagyományos 

programjaink és ünnepeink az idén is sikeresek voltak.  

Befejezésként, engedjék meg, hogy innen, az újság hasábjain keresztül is köszönetet mondjak 

minden kollégámnak színvonalas szakmai munkájáért, mellyel eredményessé tették a 2014/15-ös 
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tanévet. Iskolatitkárunknak, aki nagy türelemmel és szakértelemmel segítette munkánkat, technikai 

és konyhai dolgozóknak. Köszönjük a szülők és a Szülői Szervezet áldozatos munkáját. Sokat 

segítettek a különböző programok megszervezésében és lebonyolításában.  Támogatták iskolánkat 

különböző rendezvényeinken. 

Itt szeretném megragadni a lehetőséget, hogy megköszönjem az Önkormányzat és a Képviselő-

testület támogatását. Partneri hozzáállásuk nagymértékben hozzájárult a tanév során vállalt 

feladatok sikeres teljesítéséhez. 

Végezetül: Kívánom, hogy tartalmasan, vidám hangulatban teljék a nyári szünet! 

Mindenkinek jó pihenést kívánok! 

 

dr. Lunkné Nyuli Márta és Bárányné Nagy Katalin 

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI 

N y u g d í j a s  K l u b u n k  e s e m é n y e i r ő l  r ö v i d e n  

Élménydús, gazdag programokat tudhatunk magunk mögött a tavaszi és nyárkezdeti 

időszakunkban.  

A hangulatos farsangi forgatag után, a tavaszt várva megemlékeztünk néhány jeles napról. Garas 

Fanni Április kedves kis verse nyitotta ezt a szeszélyes Szelek havát. 

A vizek fohászát mondták el a klub tagjai, majd közös dalokkal énekeltünk folyóinkról, 

tavainkról. 

A költészet napját ünnepelve tagjaink kedves verseiket mondták el, hisz vers az, amit mondani 

kell, - tanultuk meg egy kisfiútól –. 

A harmadik részben a Föld szeretetét, Földünkért való aggódást fejeztük ki verseinkkel. 

Befejezésként a Tanyban is előadásra kerülő dalokkal fejeztük be műsorunkat. 

Akkor hétvégén pedig már „élesben” is elénekeltük kedves dalainkat (Nincsen szebb a magyar 

lánynál, Sűrű csillag ritkán ragyog…, Peng a kasza az ászári réten …, Rámás csizmát visel a babám 

stb. összesen 10 dalt) Erről a találkozóról Tóth Endréné Mariann így írt: 

„Tanyban a 10. Dalos délutánon vettünk részt, melyet minden évben, immár hagyományosan a 

CSEMADOK helyi szervezete rendez meg. Gyönyörű idő volt, és mivel kicsit korán érkeztünk, 

tettünk egy sétát a faluban. Szép tiszta, rendezett kis falu, kedves emberekkel, akikkel itt-ott szóba 

elegyedtünk. A templom előtt közös fotó készült. 

A fogadtatás szívélyes és baráti volt, melyet már többször megtapasztaltunk. A találkozóra öt 

kórus érkezett, volt közöttük egészen profi csapat is. A mi klubunk lelkes kis csoportja egy 

népdalcsokrot adott elő – elsőként – láthatóan nagy sikerrel. Miután minden csoport szerepelt közös 

éneklés következett, majd megvendégelték a résztvevőket disznótoros uzsonnával, finom házi 

süteményekkel és egy kis itókával. A hangulat nagyon jó volt. Meglepetésként egy babakiállítást 

nézhettünk meg, mindenki tetszésére. Ezután jókedvűen tértünk haza. 

Április végén Fátrai Erzsébet Márta a József Attila Megyei Könyvtár szakértője az internet 

világáról tartott érdekes előadást nekünk. 

Pekár Zsolt polgármester úr, aki szintén az internet világába kalauzolt el bennünket, annak 

használatáról, ill. előnyeiről tartott tájékoztatást. Kiemelve községünk honlapját, amelyen minden, a 

faluhoz kapcsolódó információk és egyéb események elérése céljából hozták létre.  

Ezt követően Mikolasek Éva előadásán vettünk részt, melyet az Iriszdiagnosztikáról tartott. 

Mintegy záró előadása volt egész évi munkánknak, sok-sok hasznos, mindennapi életünkben is 

használható gazdag élményekkel fejeztük be Egészségmegőrző programunkat. 
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A budapesti Operettszínházban néztük meg a Menyasszonytáncot. A hol megható, hol pedig 

drámaian feszült történet a harmincas éveket idézte, egy erdélyi, román-magyar-zsidó kisvárosban 

játszódik a történet. Köszönhető a Budapesti Klezmer Band  virtuóz tagjainak is, a szívhez szóló, 

valamint a fergeteges ritmusú számok mára igazi slágerek. 

Nagyon – nagy öröm számunkra, hogy a Falunapra ismét eljöttek közénk a Tanyi Klub tagjai, hisz 

az évek során klubunk rendszeresen tartotta a kapcsolatot. A vendégek tiszteletére kézimunka 

kiállítást is berendeztünk, melyet ügyes kezű társaink készítettek. S külön öröm, hogy mindkét 

Polgármester Úr  szeretné a két község között a barátságot, kapcsolatot még szorosabbá tenni.  

Közben tagjaink segítkeztek az egészségsátornál és a „palacsintasátornál” is. 

Évadzárásaként egy tartalmas kirándulást szerveztünk. Utunk első állomása Fehérvárcsurgó, ahol 

idegenvezetővel bejártuk az 1844-ben épített klasszicista stílusú kastélyt, mely az európai kulturális 

találkozóhelyként született újjá, amely építtetője személye miatt nemzeti kegyhely. A száz szobát, 

több díszes szalont, könyvtártermeket, udvari kápolnát magába foglaló kastélyt 50 hektáros 

angolpark veszi körül. Jó volt sétálni a megújuló tó körül, fantasztikus hely, van valami különleges 

kisugárzása. 

Utunkat folytatva, a buszon megbeszéltük a Nádasdy család történetét, kis részleteket olvasva 

Gróf Nádasdy Borbála: Zagolni zabad? c. könyvéből. Köszönjük Czigányné Ibolyának, hogy ezt a 

könyvet ajánlotta nekünk. Ezt az ismeretet bővítette tovább az idegenvezető, aki nagyon-nagy 

szeretettel, sok-sok érdekes történettel vezetett végig bennünket. Hisz Magyarországon egyedülálló 

építészeti kuriózum ez a Tudor-kastély - tornyos,- csipkés,- százkéményes -. Kiemelkedő szépségű 

a családi arcképcsarnok elhelyezésére készült, mívesen faragott falburkolata, kovácsoltvas díszítése 

és hatalmas márványkandallóval ékesített Ősök Csarnoka. Egyben lenyűgöző a faragott bútorzatú 

könyvtára is. 

Dinnyés volt a következő megállónk, ahol Alexi Zoltán eredeti anyagból, 28 miniatűr várat 

készített eredeti tájolással, a sétány nagy Magyarország formáját ölti magára, így a várak az eredeti 

helyükön körbejárhatók. Ezek kiválasztásának szempontja volt, hogy nem közismert középkori 

várak szerepelnek hanem, amelyek ma már romosak, halálra vannak ítélve, megőrzésükre nincs 

esély, talán így megmaradnak. 

A sétányt emlékoszlopok övezik, melyek mindegyike egy-egy magyar királynak, kormányzónak, 

erdélyi fejedelemnek állít emléket. 

Kishajóra szállva „átkeltünk” a Velencei tavon. Kicsit megpihentünk a Szúnyogszigeti 

Halászcsárdában, erőt gyűjtöttünk és felsétáltunk a Pákozdi Emlékhelyhez, ahol az elmúlt több mint 

másfél évszázad eseményeinek emlékére számos emlékmű, kopjafa és szobor van. Tisztelettel 

álltunk meg az 1848 Pákozd—Sukorói csata emlékére állított obeliszknél, az aradi hősök 

kopjafáinál elolvastuk utolsó mondataikat. Az I. és II. világháború harcaira emlékeztető objektum 

után még megnéztük a Magyar Békefenntartók emlékművét is. Végül a Don-Kanyar Kápolnát 

tekintettük meg, e helyen a II. világháború idején, a Don-kanyarban elesettek emlékét őrzi 

kegyelettel az utókor. Itt helyezték el az ismeretlen katona sírját is. 

Ismét buszra szállva indultunk e tartalmas, kicsit fárasztó útról, de rengeteg élménnyel hazafelé. 

Következő találkozásunknál egy kicsit ünnepeltünk, köszöntöttük névnaposainkat és a „nyári 

szünetet” megkezdtük, hogy unokák körében teljen most a nyári pihenő. 

Mazalin Zsuzsanna és Martonné Szekfű Judit 

Gyalogos zarándoklat Hérics Márton plébános úr nyughelyéhez  

Az Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület Hérics Márton halálának 105. évfordulója 

alkalmából felújította a kisbéri felső temetőben a plébános úr nyughelyét és gyalogos proseccio-t 

szervezett. 
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A sírt Bajkai Csaba esperes-plébános úr áldotta meg. 

Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester asszony megemlékező beszédében azon túl, hogy méltatta 

plébános úr tetteit, más elgondolkodtató dolgokról is beszélt: 

„Hérics Márton nem merült feledésbe.  

105 év telt el halála óta. Amit tett, példaértékű és maradandó, és mi, 105 év elteltével itt állunk a 

sírhantjánál és emlékezünk rá.  

De mi magunk, a mai kor emberei mit tudunk tenni a világért, nemzetünkért, szűkebb 

környezetünkért, településünkért, közösségeinkért, családjainkért, hogy ugyanilyen, vagy legalábbis 

hasonló maradandó, tisztelendő értékeket hagyhassunk magunk után, mint plébános úr? 

Változik a világ, változunk mi magunk, emberek, akik e világot alakítjuk. 

 

Az emberek tele vannak fájdalommal, napi gondokkal, s eközben ördögi hatalmak olyan negatív 

információkkal, hírözönökkel bombázzák őket, - természetesen tudatosan - amelyek csak a bennük 

lévő rosszat hozzák felszínre.  

Mit szólna ehhez ma Hérics Márton Plébános Úr? 

Azt mondaná: Folyamatosan félrevert harangok mellett nem lehet családot alapítani, munkát 

vállalni, gyereket szülni. Abba kellene hagynotok az állandó pánikolást, nyafogást, siránkozást és 

merjétek kimondani gyerekeiteknek, fiataljaitoknak, hogy ennyi cipőjük, ruhájuk soha nem volt. És 

azt is mondjátok el, hogy ilyen mennyiségű élelmiszer, információ, luxuscikk soha nem állt 

rendelkezésre a Kárpát-medencében, mint ma. De ennyi megműveletlen föld, leszüreteletlen 

almafa, megkapálatlan szőlőtőke sem volt soha itt a  Kárpát-hazában! Ébredjetek, emberek, amíg 

nem késő! 

Sokan leülnek a doboz elé gagyi műsorokban úgynevezett celebeket hallgatni, értéktelen 

sorozatokat bámulni, és közben sopánkodnak, hogy semmire nincsen idejük. 

Mit szólna ehhez ma Hérics Márton Plébános Úr? 

Azt mondaná: Válasszatok magatoknak tartalmas, családi, közösségi elfoglaltságot! 

Tegyetek szűkebb közösségeitekért, településetekért, hazátokért! 

Az isteni szolgálatra bármilyen idő alkalmas, és mindaz, amit a haza érdekében tesz az ember nem 

egyéb, mint Isten szolgálata. – vallotta Hunyadi Mátyás. 

Sokan hétköznap, de ünnepnapi programként is elautóznak a mekibe egy hambira és kólára. Majd 

fel vannak háborodva, hogy mindezt vasárnap nem tehetik meg, és méltatlankodnak, mert bezárt a 

pláza! 

Mit Szólna ehhez ma Hérics Márton Plébános Úr? 

Azt mondaná: Fogjátok kézen a családotokat, és menjetek el egy közösen elköltött ebéd után erdőt 

járni, kirándulni, vagy a templomba! 
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Sokan tárgyi emlékeink mellett szótlanul tovább haladnak és kihajítják a szemétre, belerúgnak. 

Vagy éppen felgyújtják. Természetesen mindenféle szankció nélkül. S ha mi vonnánk őket kérdőre, 

mi kerülnénk börtönbe. 

Mit szólna ehhez ma Hérics Márton Plébános Úr?  

Azt mondaná: Tiszteljétek és őrizzétek meg őseitek szakrális örökségét!  

Öreganyáink és az emberek egyszer már eljutottak oda, hogy finom kenyeret süssenek, mégis van, 

aki elkészíti, és sajnos meg is veszi, és az asztalára teszi a mesterséges adalékokkal, 

térfogatnövelőkkel, ízfokozókkal, savanyúságot szabályozó anyagokkal, káliumtartalmú sóval 

mérgezett kenyereket, élelmiszereket! 

Mit szólna ehhez ma Hérics Márton plébános úr?  

Azt mondaná: Műveljétek meg kertjeiteket, építsetek kemencét, őröljetek magyar búzából, magyar 

malomban, magyar lisztet, és süssetek igazi kenyeret! Ne elégedjetek meg a szörnyűséges ál 

kenyerekkel, élelmiszerekkel! 

Hérics Márton Ászáron iskolát alapított.  

Sajnos egyre több mai iskolában, de már óvodában is felborult az értékrend. Diák ver nevelőt, szülő 

borít tanárra asztalt, az intézményekben egyre több a liberális vadhajtás, a deviáns gyerek, a nevelni 

és jó példával előállani képtelen pedagógus. 

Mit szólna ehhez ma Hérics Márton plébános úr?  

Azt mondaná: Neveljétek a fiatal nemzedéket olyan értékek mentén, amelyek hozzájárulnak 

ahhoz, hogy a szülőföldjéhez ragaszkodó, értékeit ismerő, tisztelő és megőrizni hajlandó, igényes 

gondolkodású és tudást gazdagítani akaró gyerekek nőjenek fel!  

A Jó Isten szabad akaratot adott nekünk. Mi magunk döntünk a jó és a rossz között. 

A saját akaratunkból valósul meg, hogy az S T N betűk közé a magas, vagy a mély 

magánhangzókat helyezzük be, és élünk I s T e N, vagy a S á T á N tetszése szerint. Őseink tudták 

ezt, mikor e betűk-jelek fogalomértékeit megalkották. Nekünk is tudnunk és ismernünk kell ezt.  

Mert csak e tudással birtokunkban lehetünk méltók Hérics Márton és a hozzá hasonlók 

örökségéhez!” - zárta megemlékező beszédét alpolgármester asszony. 

Köszönjük azoknak, akik segítettek a sír rendbetételében és velünk együtt zarándokoltak a szép 

megemlékezésen. 

Lejegyezte: Kálmán János egyesületi elnök 

Szezonzárás a fociban  

 

A 2014/15-ös labdarúgó szezon megyei mérkőzései 2015. június 7-én véget ért a Megye II. 

csapatok számára is. 

Az Ászár KSE felnőtt és U19 (ifi) csapata ebben az idényben a Megye II. osztályban, az U14-esek a 

megyei szinten összevont utánpótlás bajnokságban, az U13-U11-U9 és U7 csapatok a Bozsik 

programban szerepeltek. 
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A felnőtt csapat teljesítménye a 2014/2015-ös szezonban a 15. helyre lett elég, ami sajnos kieső 

helyezés.  

Az U19 (ifi) csapat a tavalyi szezon után ebben az évadban is a II. helyen végzett, s teljesítményét 

az utolsó – Mocsán játszott – mérkőzésen ezüst éremmel jutalmazta a megyei vezetőség. 

Az U14-es korosztályos csapatoknál nincs megyei szintű elkülönítés (Megye I vagy Megye II).  

Ebben a korosztályban a nevezett csapatokat – 10 csapatonként –  csoportokra osztják. Az ászári 

U14-esek a „C” csoportban szereltek és csoportjukban a 4. helyen végeztek. 

A Bozsik programban szereplő csapatok 4 alkalommal szerepeltek a Bábolnai körzethez tartozó 

U13-U11-U9 és U7 korosztályosokkal, körmérkőzéses rendszerben. Ebben a bajnokságban nincs 

pontgyűjtés és a végén nincsenek helyezések. A Bozsik-program fő célkitűzései a tömegesítés, a 

tehetségkutatás és a tehetségek fejlesztése, játék- és versenylehetőség biztosítása. 

Rakó László edző a megyei évadzáró ünnepségen a 2014/15-ös év utánpótlás edzője elismerő 

kitüntetésben részesült az elmúlt évek eredményei alapján. (2011/12 U16 – I. helyezés, 2012/13 

U16 – III. helyezés, 2013/14 U19 II. helyezés és 2014/15 U19 II. helyezés) 

Az egyesület a 2015/16-os idényre – jelenlegi állás szerint – az alábbi nevezést nyújtja be: 

Felnőtt – Megye III. osztály (A tényleges indulásba azonban még a többi csapat döntése, indulási 

lehetősége is beleszólhat), utánpótlás megyei bajnokságba U16, Bozsik programba U13-U11-U9 és 

U7 csapatok. 

A TAO támogatásból a 2014/15-ös szezonban az alábbi célok valósultak meg: 

 utánpótlás korúak versenyre utaztatása 

 U14-es korosztálynak mezek, melegítők, táskák vásárlása 

 Boszik programban szereplőknek mez garnitúra vásárlása  

 utánpótlás korúak részére edzőlabdák beszerzése 

 5x2 m-es kapuk vásárlása (U14 korosztály mérkőzéseihez) 

 U14 és U19 csapatok sporttábora (2015. 06. 19-21.) 

 villanyvilágítás korszerűsítése 

A következő szezon a Magyar Kupa mérkőzéseivel kezdődik várhatóan 2015. augusztus 8-9-én.  

Az Ászár KSE vezetősége köszöni minden társadalmi munkán résztvevőnek, támogatójának, 

szurkolójának a 2014/15-ös idényben nyújtott segítségét.  

Varga Ferenc SE elnök 

VÉDŐNŐI HÍREK 

Átmeneti változás a kötelező védőoltások rendszerében  

A legkisebbeket, azaz a két év alatti gyermekeket, és szüleiket érinti az egész Magyarországra 

kiterjedő átmeneti oltóanyag hiány, melynek következtében átmenetileg módosultak a kötelező 

oltások beadásának időpontjai. 

A hazánkban működő életkorhoz köthetően, kötelezően adandó védőoltások rendszere az alábbi: 

 2 hónapos korban /Pentaxim és Prevenar oltások/ 

 3 hónapos korban /Pentaxim oltás/ 

 4 hónapos korban /Pentaxim és Prevenar oltások/ 

 15 hónapos korban /MMR és Prevenar oltások/ 

 18 hónapos korban /Pentaxim emlékeztető oltás/ 

 6 évesen /Tetraxim, Di-Te emlékeztető oltás/ 
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 6. osztály szeptemberében /MMR emlékeztető oltás/ 

 6. osztály októberében /Diftéria-Tetanus emlékeztető oltás/ 

 7. osztály /Engerix-B oltás, fertőző májgyulladás elleni oltás 2 része/ 

A Pentaxim vakcina, 5 komponense véd a torokgyík, szamárköhögés, tetanusz, járványos 

gyermekbénulás, és a B típusú gennyes agyhártyagyulladás kórokozója a Haemophilus influenzae-b 

baktérium ellen. 

A Prevenar oltanyag a gennykeltő, pneumococcus baktérium ellen véd. 

Az MMR vakcina, pedig a mumpsz, kanyaró, rózsahimlő ellen ad hármas védelmet. 

A Pentaxim oltóanyagból átmenetileg, azaz előreláthatóan 2015.december 31.-ig országos 

készlethiány lépett fel, ami a 3 hónapos, és 18 hónapos gyermekeket érinti.  

 A 3 hónapos gyermekek a Pentaxim oltást 6 hónapos korukban kapják, a 18 hónapos 

gyermekek pedig 21 hónapos korukban kapják meg 2015 végéig bezárólag. 

2015. július elsejétől a 15 hónaposan adandó Prevenar vakcinát előbb, azaz 12 hónapos 

korukban fogják megkapni a csecsemők. 

Minden érintett szülő tájékoztatást fog kapni gyermeke védőoltásairól. 

Pékné Polgár Helga védőnő 

Tanácsok kisgyermekes szülők részére kánikula idején  

 

 

 

A KICSIKET ÓVNI, VÉDENI KELL AZ ERŐS NAPSUGÁRZÁSTÓL, EZÉRT:  

 Úgy tervezzük meg napirendünket, dolgainkat hogy 10-16 óra között - ha tehetjük-, ne 

vigyük csemetéinket tűző napra! Strandon tartózkodni sem javasolt a nap ezen 

időszakában velük. 

 A babakocsin legyen napernyő, lehetőség szerint árnyékban levegőztessük kisbabánkat! 

 A gyermek ruhája legyen jól szellőző, természetes alapanyagú (pl. pamut), semmiképpen ne 

műszálas! 

 Vékony sapkával, kalappal, kendővel… védjük a csecsemőt, kisgyermeket a napszúrástól. 

 A gyerekek bőrét magas faktorszámú, speciálisan nekik készült naptejjel naponta többször 

kenjük be, indulás előtt minimum 20 perccel, hogy a hatása érvényesülni tudjon. 

 Ne hagyjuk egy pillanatra se gyerkőcünket parkoló autónkban, mert hőgutát kaphat! 

 Ne engedjük, hogy felhevült testtel ugorjanak hideg vízbe!  

GONDOLJUNK A FOLYADÉKPÓTLÁSRA… 

…hiszen a fokozott izzadással a szervezetünkből távozó folyadékot pótolni kell! 

A csecsemők sok folyadékot igényelnek. Az egészséges csecsemőt az édesanya 6 hónapos korig 

kizárólagosan, a csecsemő igénye szerint szoptassa, ez mind a tápanyag, mind a 

folyadékszükségletét biztosítja.”  

A nagyobb gyermekeket gyakran kínáljuk meg folyadékkal. Szomjoltásra a vizet, ásványvizet 

részesítsük előnybe. Tápszeres pótlást igénylő, hozzátáplált, 1 éves kor alatti csecsemőknek a 

babavíz, vagy a szobahőmérsékletűre lehűtött, előzőleg felforralt csapvíz az ideális. 

Élményekben gazdag nyarat kívánok! 

Pékné Polgár Helga védőnő 


