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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 1 6 .  M Á R C I U S - Á P R I L I S  
 

CÍMZETES FŐORVOSOK ÁSZÁRON 

„Az orvos valóságos bűnbak. Azt mindenért ütik. Ha kicsibe veszi a beteg baját, megharagusznak 

rá, hogy lelketlen kutya, ha nagyba veszi, megharagusznak rá, hogy megrémíti a beteget, és még 

betegebbé teszi. Ha a beteg meggyógyul, azt mondják, hogy magától is meggyógyult volna, ha nem 

gyógyul meg, azt mondják, hogy a doktor rontotta el. Ejh, cudar egy pálya ez! Hálára ne számítson 

az ember.” 

Medve doktor 1900-ban panaszkodik ekképp a körorvosok hálátlan életéről Mikszáth Kálmán 

Különös házasságában – és ma sincs másképp. Pedig háziorvos az ma is, aki ott van. Minden nap. 

Azok között, akikért dolgozik. A háziorvos az, akit baj esetén elsőként hív az ember, akire – éjjel 

vagy nappal – mindig lehet számítani.  „A” Doktor. 

Dr. Nemes Tünde is „A” Doktornő itt Ászáron, immár 20 éve, hiszen szakvizsgázott 

belgyógyászként és háziorvosként  – Zilah és Kisbér után, a kórház világából – 1996-ban került 

ebbe a körzetbe. Azóta kezel minket a legkülönbözőbb betegségekben, sérülésekben. Orvossággal, 

kötszerrel, tovább utalással – néha csak egy-egy jó szóval. 

Ez alkalomból köszöntötte őt április 15-én a képviselő-testület családja, kollégái és barátai 

jelenlétében. A családias összejövetel meglepetés volt a doktornő számára, és további 

meglepetéseket is tartogatott. 

Az egészségügyi jogszabályok ugyanis 2014. óta megengedik, hogy azok a háziorvosok, házi 

gyermekorvosok, fogorvosok, akik 20 éven keresztül folyamatosan háziorvosi, illetve körzeti 

alapellátási feladatokat láttak el, a címzetes főorvos címet viseljék. 

A mostani jubileummal tehát már az Ászáron szolgálatot teljesítő mindhárom doktort – dr. Boldov 

Vladimir fogszakorvost, dr. Csont Anna Mária gyermekorvost, valamint dr. Nemes Tünde 

Adrienne háziorvost – megilleti a címzetes főorvosi cím. Ezért a délután során jelképesen ebben 

minőségükben is köszöntöttük háziorvosainkat, és átadtuk nekik rendelőire új névtábláikat, 

valamint az önkormányzat emléklapját. 

dr. Istvándi Csilla jegyző 

A Doktornő köszöntésére készülve közvélemény kutatást végeztem „betegei” körében. Ezekből 

párat megosztok az Ászári Hírek olvasóival is. 

„Az egész család doktor nénije, kedves, barátságos, segítőkész és lelkiismeretes.” 

„Tiszteljük a tudásáért, segítőkészségéért. Szeretjük a mindig vidám mosolyát, jókedvét és hogy 

ennyi éven keresztül gyógyít bennünket tudása legjava szerint.” 

„A doktor néni nagyon kedves minden emberrel, legyen az gyerek, fiatal, középkorú vagy idős. 

Figyelembe veszi „kívánságainkat”, persze szaktudását előtérbe helyezve. Mindig mosolyog, 

nagyon megnyugtató, még akkor is, ha aztán később beismeri, hogy bizony ő is megijedt.” 

„Hogyan lehetséges, hogy ezer nyűggel, nyavalyával, negatív érzésekkel, fertőző betegségekkel 

megyünk hozzá mi betegek nap, mint nap, és ő mindig mosolygós, pozitív. És amit soha nem 

értettem: én őt még nem láttam betegen.” 

„Már a jelenléte is gyógyít… Segítőkész, bármikor kérek segítséget azonnal, akár telefonon 

keresztül is „gyógyít”. Örülök, hogy hozzá tartozom, Ő az Orvosom.” 

Pekár Zsolt polgármester 



 
2 

POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI 

A  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t  f o n t o s a b b  h í r e i  

A 2016. március 10-i rendes ülésen a Képviselő-testület Pékné Polgár Helga védőnő 2015. évi 

munkájáról szóló beszámolót elismerésének és köszönetének kifejezése mellett elfogadta. A 

Testület döntött arról is, hogy a 2019. január elsejétől kötelezően beinduló védőnői méhnyakszűrés 

végzéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére 350.000.-Ft összeget biztosít a költségvetés 

általános tartaléka terhére.  

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az útfelújításokat és az orvosi rendelő előtti 

parkoló készítését elnyerő kivitelező cégekkel a munkálatok elvégzésére vonatkozó szerződés 

megkötésére. Ezek az építési munkák azóta elkészültek. 

Régi probléma az Újszőlő utca csapadékvíz-elvezetése. A képviselő-testület az előzetes szintező 

mérésekre és földmérésekre alapozva megbízta a Komáromi Vízitársulatot az ároképítési munkák 

végzésével. 

Elfogadtuk az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. által javasolt, 2016-2030. évi gördülő fejlesztési tervét a 

csatornahálózatra, melynek forrása az önkormányzati tulajdonú víziközmű amortizációja. 

Döntöttünk arról is, hogy a Református Gyülekezeti Ház 2016. március 12-én tartandó ünnepélyes 

átadása alkalmából az önkormányzat 30 darab énekes könyvet ajándékoz az egyházközség részére. 

Ezzel is kifejezve örömünket, hogy a településünk egy új „közintézménnyel” gyarapodott. 

A 2016. március 17-i rendkívüli ülésen határozat született a Jászai Mari Emlékház vonatozásában 

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel kötendő vagyonkezelési szerződésről. 

Elfogadtuk a 2015. évi költségvetési rendelet módosítását. 

A Képviselő-testület elhatározta, hogy a Közösségi Ház villamos energia fogyasztásának 

csökkentése érdekében, illetve a gyakori meghibásodások elkerülése végett, a nagyteremben az 

égőket garanciális LED-es izzókra cseréli ki. 

Döntöttünk támogatási kérelem benyújtásáról, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 

kiírt „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 

létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” (VP-6-7.4.1.1-16) jogcímre a Községháza külső 

felújítása és energetikai korszerűsítése céljából, valamint a pályázati összeg 15%-os önerejének 

biztosításáról a költségvetés fejlesztési tartalékának a terhére. 

A 2016. április 28-i rendes ülésen meghallgattuk és elfogadtuk az eredményes behajtási évet maga 

mögött tudó a helyi adóhatóság munkáját. Tóth Katalin adóügyintéző hétfőnként egész nap az ászári 

hivatalban várja az ügyfeleket, a hét többi munkanapján a kerékteleki hivatalban érhető el 

személyesen. 

Szintén ezen az ülésen került elfogadásra a 2016. évi közbeszerzési tervünk, illetve az Ászár község 

településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai. 

A civil szervezetek és egyházak támogatására előirányzott 2016. évi összeget, a képviselői 

tiszteletdíj felajánlásokkal megnövelve az alábbi módon osztotta fel a Képviselő-testület: 

Ászár Községi Sport Egyesület: 900 ezer Ft 

Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár: 600 ezer Ft 

Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület: 200 ezer Ft 

Jászai Mari Általános Iskoláért Alapítvány: 420 ezer Ft 

Ászári Ovi Alapítvány: 180 ezer Ft 

Sprint Futóklub: 100 ezer Ft 

Máltai Szeretetszolgálat Kisbéri Csoportja: 60 ezer Ft 

Jászai Mari Nyugdíjas Klub: 230 ezer Ft 

Római Katolikus Plébánia Ászár: 230 ezer Ft 
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Ászári Református Egyházközség: 150 ezer Ft 

Ászári Evangélikus Egyházközség: 280 ezer Ft 

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

támogatást adtuk. 

Régi hiányosságunkat pótoltuk a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és 

adományozásáról szóló rendeletünkkel. Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 

elismerésének és megbecsülésének kifejezése céljából a következő helyi kitüntetéseket és elismerő 

címeket alapította: 

a) Ászár Község Díszpolgára cím  

b) Simon István-díj 

c) Öllős Mór-díj 

Díszpolgári cím olyan Ászáron született, vagy élete során bármikor Ászáron élt természetes 

személynek adható, aki  

a) műszaki, művészeti vagy tudományos életművével országos vagy nemzetközi szinten 

jelentős eredményt ért el, vagy  

b) hosszabb időn keresztül végzett tevékenységével kiemelkedően szolgálta Magyarország 

vagy más nemzetek fejlődését, a békét, a kultúrát, az emberiség egyetemes értékeit. 

Díszpolgári cím évente egy személy részére adományozható. A díszpolgári cím adományozására a 

képviselő-testület tagjai évente április 30-ig írásban, az adományozás alapjául szolgáló érdemek 

felsorolása mellett tehetnek javaslatot. 

Simon István-díj adományozható annak a személynek, aki 

a) Ászár község fejlesztésében kiemelkedően munkálkodott, tevékenységével a község 

gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását kimagaslóan 

szolgálta, vagy 

b) kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végzett, vagy 

c) tevékenysége révén Ászár országos, illetve nemzetközi ismertségét, hírnevét és rangját 

növelte, kapcsolatainak körét bővítette. 

A Simon István-díj adományozására bármely ászári lakos, valamint a községben működő 

intézmény, civil szervezet, egyház tehet írásban javaslatot a képviselőtestületnek az adományozás 

alapjául szolgáló érdemek felsorolása mellett. A díj évente egy személy részére adományozható, 

amelyet a polgármester ünnepélyes keretek között a Jászai Emlékhét rendezvénysorozat keretében, 

február 24-én ad át. 

Öllős Mór-díj adományozható annak az adott tanévben ászári nevelési, oktatási intézményből 

nyugdíjba vonuló pedagógusnak, aki legalább 10 éven át Ászáron pedagógus munkakörben nevelt, 

tanított, oktatott, és ászári munkássága során 

a) folyamatosan magas színvonalon folytatta nevelő, oktató munkáját, vagy 

b)  intézményének vagy Ászár községnek elismerést szerzett. 

A díj adományozására az ászári nevelési, oktatási intézmények vezetője vagy bármely pedagógusa 

április 30-ig írásban, az adományozás alapjául szolgáló érdemek felsorolása mellett tehet javaslatot 

a képviselő-testületnek, melyet a polgármester ünnepélyes keretek között, az évi pedagógusnaphoz 

kapcsolódva ad át. 

A díjak posztumusz módon nem adhatóak ki. 

Elkészült a Kisbér és térsége című kistérségi kiadvány. A lakosságarányos finanszírozás 

eredményeként ebből Ászár 130 példányt kapott. Képviselőtestületünk döntése alapján ebből 70 

könyvet 2.200.- Ft/db kistérségi egységáron értékesítünk. 

Pekár Zsolt polgármester 
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A n ya kö n yv i  h í r e k  

Házasságot kötött Ászáron: 

dr. Rajnai Krisztina és Péter Mátyás 

Szívből gratulálunk a házaspárnak! 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 

Szalay Dezső Sándor (67) 

Kálmán Imréné sz. Somogyi Ilona (84) 

dr. Istvándi Csilla  jegyző 

EVANGELIZÁCIÓS ESTÉK VAGY MENTÁLIS REHABILITÁCIÓ MÁSKÉNT 

Színészek, előadók, művészek – talán nem ritkán mi magunk is – sietős léptekkel igyekszünk az 

„öltözőbe”, hogy megszabaduljunk ÁL-arcainktól, levessük a kényelmetlen, nyűgös jelmezt. 

Titokban még a nevünket is elsuttogjuk önmagunk előtt, hogy – tévedések elkerülése végett – 

személyi azonosságunkat megerősítsük. Egy nagy fellélegzés után –  enyhe túlzással – 

szabad/abb/nak érezzük magunkat és foggal-körömmel ragaszkodnánk a csalóka pillanat 

tartósságához: bárcsak marasztalhatnánk… ne folytatódnék, ne indulna újra ez esztelen, veszélyes 

„játék”! Öltözz, vetkezz! Játssz, szerepelj! Ezerszer lejárt lemezek, unalmas forgatókönyvek, 

betanult ismétlődések – elejtett, majd újra felvett szlogenek, műmosolyok körforgalmában… 

Kozmetikumok, sminkek, divatáramlatok – a fejedben és a szívedben – uniformizációs kényszer 

bűvöletéből kitörni próbálón -, egy szokatlan, ritka pillanatban VÉGRE növekvő érdeklődéssel, 

személyes érdekeltséggel kérdezed: „Ki vagyok én, kinek  lát engem az Isten?” Az összetett kérdés 

„b” része – a pillanat töredékében – megrendít, elbizonytalanít, kíváncsivá tesz. Érzések, indulatok, 

gondolatok hullámvasútján megállít, majd lendületes futásra késztet: „ÚTRA KELEK, 

ELMEGYEK…ÉS AZT MONDOM: „ATYÁM…” (Luk ev. 15,18). 

Egyszerre elindulni, nem visszafordulni: kérni, keresni, zörgetni, szólítani, kiáltani, találkozni, 

találkozni….Elmondani, megosztani, beismerni, megvallani… Védelmében, oltalmában 

mezítelenre vetkőzni,” lemondva a szégyen takargatásáról” (2Kor 4,2). Elrejtőzve szeretetében. 

Gyermeki bizalommal, a szívből készített ajándék meglepetésével vallani: „Találkozni jöttem veled, 

Istenem…” 

Lassan, magam számára is izgalmassá válik: „Ki vagyok én…? Értelmező szótárak, lexikonok 

információs útvesztőiben eltévedve – az engem meghatározni kívánó, jellemzésemet rögzíteni 

próbáló vélekedések hiányosságai, tévedései, hazugságai, elmarasztalásai sűrűjében émelyegve 

napfényre vágyom!  Elismerések, dicséretek, vállveregető „biztatások”, devalvált kitüntetések 

hamis kirakatóból menekülve lüktet, zakatol bennem az óhaj: megtudni személyem, lényem, 

LÉTEZÉSEM csodáját. Utánajárni: honnan, mi célból, milyen, CSAK NEKEM szánt megbízatással 

lehetek /MÉG/ itt? 

Szívem csalóka ábrándjai, realitás-hiányától terhes gondolataim, részre-hajló érzéseim – 

ingoványos talaját képezik tájékozódásomnak. Mígnem a messze távolból, egy feledésbe merült 

üzenet foszlányai bátorítanak, vigasztalnak: „Nem éltem még e föld színén: te értem megszülettél; 

:/: Még rólad mit sem tudtam én: tulajdonoddá tettél; Még meg sem formált szent kezed, Már 

elválasztál engemet, Hogy társam légy e földön.” RÉ 329,2.  

Életem futószalag-szerű, lelassíthatatlannak tűnő, veszélyes versenye közben -  elhomályosult, 

régen tisztított ablakán, arcok, tekintetek, ismerős és ismeretlen ember-alakok elmosódó sziluettjei 

suhannak tova.  Ők is úton vannak. Mennyire hasonlatosak, mennyire különbözőek. Kik ők 

valójában? Hová, merre igyekeznek?  Önfeledt nevetésük, könnyed vidámságuk tartós és őszinte-é?  

A látványos külső, a nyűgös cifraság, a komollyá merevített „rendezettség „ plakátjai mögé meddig 

rejthető a sebezhetően esendő  halandóság…? 
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Egy másik arckép-csarnok látványa megtorpanásra késztet.  Mélyen ülő, szomorú tekintetek, 

bizonytalan járású, félszeg mozdulatok, könny- áztatta arcok: meggyötört, kilátástalan, néma 

sikolytól hangos  hajótöröttjei a létezésnek.  Távolian idegenként is ismerősek. Talán 

megközelíthetők, elérhetők…Megválaszolatlan kérdésekben, félbemaradt mondatokban, út melletti 

várakozásban,  „hiány-betegségek” hordozhatatlan terhét cipelve, félelmek között egymásra utaltan: 

felbátorodva és bátorítóan lépéseket tehetünk egymás felé. Az élet országútján összetartozunk. 

Felnövekszik az igény bennünk: ha megérinthetnélek lélekben, ha beengednél egy kicsit a 

szívedbe. Bezárkózásból tárulkozásba, bizonytalanságból bizonyosság felé, eltávolodásból 

közeledésbe, magány-várból közösségbe, homályból világosságra, kiúttalanságból az Útra, 

hamisságból az IGAZSÁGra, halálból az ÉLETre juthatsz, amikor „Jézus hívása hangzik, az Ige 

hogyha szól” – evangelizációs esték csendjében, Krisztus közelében.  Ajándék órák, minőségi idő 

Neked, Érted a legjobb Baráttól. 

„Szeretnék hidakat építeni ott, ahol mindenki mély gödröket lát. Szeretnék benézni a kerítések 

mögé, és átlépni a magas falakon. Uram, adj bátorságot a hídveréshez, az első lépéshez! Hadd 

bízzam a te hídjaidban, és ha elindulok, maradj mellettem!” (K.Rommel) 

Vajsné Fazekas Ibolya 

HÍREK AZ ISKOLÁBÓL 

Ez történt iskolánkban az elmúlt két hónapban  

(a teljesség igénye nélkül) 

Jászai Mari Mese- és prózamondó verseny 2016 

Az idei tanévben is megrendezésre került iskolánk névadójának tiszteletére a mese- és prózamondó 

versenyünk, amelyet a színésznő születésnapján, február 24-én tartottunk.  

Örömmel tapasztaltuk, hogy az előző évekhez képest szép számmal (65 fő) jelentkeztek versenyzők 

a környék iskoláiból, óvodáiból. Összesen 10 települést képviseltek az 5-14 év kor közötti 

versenyzők.  

A tartalmas délután legizgalmasabb része az eredményhirdetés volt. A zsűrinek idén sem volt 

egyszerű feladata, hiszen jobbnál jobb előadásokat hallhattak a gyerekektől. A nehéz feladat 

ellenére megszületett a döntés, az eredményekről az iskolai honlapon (jaszaisuli.hu) olvashat!  

Valamennyi tanulót, felkészítő tanárt köszönet illeti az elvégzett munkáért. Lehet, hogy közhelynek 

tűnik, de valóban elmondhatjuk, hogy ezen a versenyen mindenki nyertes volt.  

Végül szeretnénk kiemelni egy intézményt, melynek tanulói valamennyi kategóriában kiváló 

eredményt nyújtottak. Ez az intézmény a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium, Szakiskola és 

Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolája, mely a rendező iskola Díszoklevelében részesült. 

Gratulálunk!  

Végül még egy szlogen, amely a nyolcadik osztályosokon kívül valamennyi versenyzőre 

vonatkozik: "Jövőre, veletek, ugyanitt!" 

Jászai nap  

Február 26-án tartottuk iskolánk hagyománnyá vált Jászai napját. A rendezvényen felléptek a falu 

ovisai, akik egy mesét adtak elő a csalafinta rókáról és a kiskakasról, majd a nyugdíjas klub adott 

ízelítőt a művésznő élettörténetéből. Ezt követően a prózamondó versenyen eredményesen szerepelt 

diákokat és a zeneszakkörösöket hallgathattuk. A műsor zárásaként az énekkarosok és a furulya 

kamara tagjai kápráztattak el bennünket. 

Sportbemutatók 

Március 5-én (szombaton), országos munkanap volt, mely alól az ászári iskolások sem kaptak 

"felmentést". 8-tól 9-ig osztályfőnöki óra keretében zajlott le. Ezután a gyerekek a csarnokba 

http://www.jaszaisuli.hu/other/eredm%C3%A9nyek.pdf
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vonultak, és a nap végéig egy látványos sportbemutatón vettek részt.  

A bemutatót két sportegyesületnek köszönhetjük: az "AvEnGarde Vívó SE" (képviselte Hajnal 

Balázs), és a "Vállalkozók SE" (képviselte: Tamtom Péter) tagjai mutatták be tudásukat. A 

gyerekek nagyon élvezték a bemutatókat. Reméljük, többen kedvet kapnak ahhoz, hogy a 

bemutatott sportágakba versenyszerűen is bekapcsolódjanak.  

Költészet napja 

Április 11-e a költészet napja. Hogy miért? Mert költészet nélkül élni nem lehet. Gondoljuk csak át: 

költészet az egész életünk! 

Az imák, melyeket mondunk nap, mint nap. A vallomások, melyeket gyengéden suttogunk. A 

dalok, slágerek, melyeket akarva-akaratlanul dúdolunk - hol örömünkben, hol bánatunkban. 

Költészet nélkül az egész olyan volna, mint egy íztelen étel. 

Addig, amíg egy ember olvasni, írni bír és akar, addig élnek ők, a költők, és addig él bennük is az 

ember. József Attila születésnapján iskolánk diákjai rendhagyó módon emlékeztek költőinkre. 

Minden osztály egy verset tanult meg és szavalt el az iskola aulájában társaiknak és tanáraiknak az 

ünnepi műsoron. 

Dr. Lunkné Nyuli Márta intézményvezető 

HATÁRTALANUL PROGRAM 

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 

Muravidék szakrális emlékek Magyarország nyugati gyepűjén 
/Pályázat kódja:HAT-15-05-0144 / 

Tanulmányi kirándulásunkat Ászárról 46 diákkal és 7 pedagógussal reggel 7 órai indulással kezdtük 

meg. Letenyénél, egy rövid ellenőrzés után átléptük a határt. Kirándulásunk első állomásaként a 

horvátországi Csáktornyán megtekintettük a Zrínyi kastélyt és az udvarán álló szobrát. Utunkat a 

szlovéniai Lendván folytattuk. Végigjártuk a 820 éves város magyar értékeit. Először a Bánffy-

Esterháy várkastélyba sétáltunk fel, ahol egy filmet néztünk meg a városról, majd a néprajzi 

kiállítás darabjaiban gyönyörködtünk. Sétánk során megnéztük a barokk Szent Katalin 

plébániatemplomot Szent István szobrával, majd a Makovecz Imre által épített kultúrtemplomot. 

Zala György szobránál elénekeltük a Szózatot, majd megkoszorúztuk azt. Radamos felé vettük az 

irányt, ahol egy csodálatos erdei környezetben elsétáltunk a Mária fához. Az idegenvezető 

elbeszéléséből megismertük a Radamosban született a legendát, amely mind a mai napig él. A 

monda elejét 1947-ből veszi, amikor Füle József falusi pásztornak a Fekete-erdőben egy tölgy 

tetején megjelent a Szűzanya. A háború idején erőt adott az itt élő embereknek, a fa kérgének pedig 

gyógyító erőt tulajdonítottak. Kora esti órákban értünk Hodosra, a szállásunkra. Nagyon szívélyesen 

fogadott bennünket a polgármester úr. Röviden bemutatta a lakóhelyét, és közvetlen környezetét. 

Mindenki elhelyezkedett, majd este 7 órakor pedig egy nagyon finom vacsora elfogyasztása 

következett. Ez után még a gyerekek az udvaron fociztak és kosárlabdáztak.  

Második napunkat a Pártosfalvi Kéttannyelvű (szlovén és magyar) Általános Iskolában kezdtük. - 

Betekinthettünk az itt tanuló szlovén diákok életébe. Diákjaink átadták a saját készítésű 

ajándékainkat egy kis jellegzetes magyar édesség (Tibi csoki) kíséretében. Vendéglátóink 

gyümölccsel és finom teával kínáltak bennünket. Később megmutatták kis méhészetüket, amiből 

ízelítőt is kaptunk. Ezután elindultunk a Hármashatárra (szlovén-magyar-osztrák). A hegy tetejére 

érve pihenés közben megebédeltünk. Visszatérve a szállásra, egy frissítő zuhany után fogadtuk a 

Pártosfalvi Általános Iskola Néptánccsoportját. Egy fergeteges táncbemutató után a mi diákjaink is 

- bár nehezen, szégyenlősen, kisebb-nagyobb bíztatás hatására - bekapcsolódtak. Így egy nagyon jó 

hangulatú, néha mókás közös tánc következett. Utána még beszélgettünk, majd egy kis jelképes 

ajándékkal megköszönve búcsúztunk el a szlovén diákoktól. Nagyon érdekes volt a szlovén 

területen élő magyarok életébe bepillantani, és ha csak rövid időre is részesévé válni.  
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Kirándulásunk utolsó napját egy gyönyörű XIV. századbeli egyhajós gótikus templom 

megtekintésével kezdtük Mártonhelyen. Nagytótlakon megnéztük a vulkanikus tufára épült kör 

alaprajzú seloi Szent Miklós kápolnát. Szlovéniában egyedi mind az arculata, mind a kialakítása. 

Megcsodáltuk a kupola félköríves mezejében elhelyezkedő passió kilenc jelenetét. Buszra szálltunk, 

és elindultunk Dobronakba. A település határában található Bakonaki-tótól elsétáltunk a közeli 

erdőben megbújó, csodálatos gyógyító erővel bíró Szent Vid forráshoz, és a felette lévő Szent Vid 

kápolnához. Ellátogattunk a Hancsik tanyára ahol szívélyes fogadtatásban volt részünk. Mielőtt 

hozzáfogtunk volna a saját alapanyagból készült pörkölt és krumplikása elfogyasztásához 

meghallgattuk a gazdát. Röviden megismertette velünk a tanya "történetét”, hogyan öröklődik 

apáról fiúra az itt folytatott tevékenység. Mesélt az itt élő emberek életéről, az összefogásról, 

egymás segítésének fontosságáról. A finom ebéd után csalán szörpöt ittunk, és kukoricamálét 

ettünk. Mindenkinek nagyon ízlett, így a receptet is elkértük. A késői ebéd elfogyasztása után ismét 

buszra szálltunk, és rövid utazás után megérkeztünk az Orchidea üzembe. Itt egy fél órás 

idegenvezetés során sok mindent megtudtunk az itt fellelhető növényekről. De, nem csak 

ismereteink bővültek, - az a látvány, az a sok gyönyörű növény a mesterségesen kialakított 

"természetes környezetében" szavakkal leírhatatlan. A séta után mindenkinek lehetősége nyílt 

vásárlásra, aminek itthon az anyukák nagyon örültek. Majd elindultunk hazafelé, és 8 óra környékén 

meg is érkeztünk. A szülők már nagyon várták gyermekeiket.  

Mindenki szerencsésen, kissé fáradtan, de élményekkel gazdagodva tért haza a szülői házba. 

Bárányé Nagy Katalin intézményvezető-helyettes 

ISKOLAI HULLADÉKGYŰJTÉS 

Tisztelt ászári Lakosok! Kedves Szülők! 

2016. május 12-én csütörtökön 

12
00

 órától - 17
00

 óráig 

H U L L A D É K G Y Ű J T É S T  
tartunk iskolánk parkolójában. 

Amennyiben rendelkezik feleslegessé vált papír- és fémhulladékkal, kérjük, szállítsa 

a gyűjtés színhelyére. 

Önnek lom, gyermeke, unokája pénzt kap érte! 

Ugyanitt várjuk használhatatlanná vált elektromos hulladékaikat is! 
Szülői Munkaközösség 

Diák Önkormányzat 

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI 

A Nyugdíjasklub két hónapja 

 Egy kis összefoglalóval szeretnénk bemutatni, hogy milyen mozgalmasan, érdekesen és úgy 

érezzük hasznosan telt el az elmúlt két hónap a klubunk életében. 

 Márciusban köszöntöttek bennünket a Nőnap alkalmából férfitársaink, örömmel ünnepeltünk e 

kedves délutánon. 

Klubtagjaink közül néhányan részt vettek a megyei szervezésű ünnepségen is, Tatabányán, melyen 

sok szép versek, dalok és köszöntők hangzottak el a küldöttek előadásában.  

Itt az újságon keresztül is, köszönjük az Önkormányzat férfi tagjainak a megemlékező kedves 

sorokat. 

A hónap közepén elénekeltük névnapi köszöntőnket az ünnepelteknek. 
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 Március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára a megemlékezés, az 

Ökomenikus Istentisztelet és az ünnepi beszéd az evangélikus templomban hangzott el, majd 

koszorúzás volt a „Kocsis sírnál”. 

 Részt vettünk a márciusi ünnepségsorozaton, illetve segítkeztünk a nálunk először, de immár 

XXII. Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztiválon. Nagy sikerrel lépett fel a Tárkányi Hóvirág 

Népdalkör és a Nyergesújfalui Barátságkör Egyesület Népdalköre. Mindkét csoportra jellemző, 

hogy eddigi fellépéseik során nagyon szép eredményeket, ill. helyezéseket értek el. Nagyon 

hangulatos, kellemes műsoros délutánban volt részük a kedves Vendégeknek és az alkalomra szóló 

meghívást elfogadó lelkes Közönségnek egyaránt. 

 Mivel lassan megérkezett a tavasz, a jó idő előcsalogatta a madarakat, a fák éledeztek és a 

vándorok is útra keltek. Így tette ezt egy kiscsapat, Budapestről elindulva a Szent Jakab úton 

Lébényig. Március 17-én érkeztek az ászári határnál lévő sárgaházhoz, innen még 71 km volt a 

hátralévő út.  

Szeretettel üdvözöltük és fogadtuk Őket. A nap ezen a napon ragyogott, pedig az útjuk során kaptak 

még havat, jeget, és esőt is sajnos. 

Kívántuk, hogy hátralévő útjukat kísérje szerencse, jó idő, BUEN CAMINO! Indulj el, hogy 

megérkezhess! 

Most már egyre több csoport indul útnak, fogadjuk, üdvözöljük őket szeretettel. 

 Húsvéti várakozás hetében közös programot szervezett Klubunk az Ászári „Kuckó” Óvoda 

apróságaival karöltve. 

A Jászai téri pavilonban, a már megérkezett nyuszik és egyéb kedves állatkák mellett a barkaágakat 

és a téren lévő néhány kis fát tojásfának díszítettük fel „valódi” tojásokkal. Ezáltal még színesebbé, 

ünnepváróbbá tettük a teret a gyermekek nem kis örömére. 

Az igazi varázsát azt adta a térnek, hogy a kis ovisok, aprócska ügyes kezecskéikkel rajzolt, ill. 

festett remekművek kerültek fel az ágacskákra, nagymamák és nagynénik „idős” kezekkel készített 

tojásaival együtt. 

Szeretnénk, ha ebből hagyományt teremtenénk és a későbbiekben minél több kézzel festett tojás 

kerülne fel a fákra. 

 Meghívást kaptunk a Közösségi Ház Költészet Napja rendezvényére, mely családias légkörben 

zajlott le. Néhányan kedves verseink felolvasásával reméljük, mi is hozzájárultunk a színvonalas, 

szép ünnepi estéhez. 

„Ez a nap többek között okot szolgálhat arra, hogy pár percre lelassítsunk, megálljunk és 

gondolkozzunk azokról a dolgokról, amiket a költők is évszázadok óta próbálnak megfejteni: 

szeretet, gyűlölet, Isten, világ, haza, háború”. A versek olyan élményt nyújtanak, ami meghatározó 

lehet egész életünkön keresztül. 

Nagyon tetszett, hogy nem rendhagyó módon, külön előadók voltak, hanem mi, résztvevők 

mondhattuk el kedves versünket. 

„Ne feledjük, hogy a költészet több mint egyszerű rímbe szedett verssorok összessége. A költészet 

maga az élet, olvassuk, szeressük az év minden egyes napján, hisz az alatt, míg  verset olvasunk, 

egy pillanatra minden más megáll…” 

 Még azon a hét végén, a megyei rendezésű Vérteskethelyen megrendezett központi ünnepségen 

vettünk részt hat fővel, ahol két klubtagunk itt is képviselte kis csoportunkat a versmondásban. 

Említést érdemel még a „Kis Langalik” néptánc együttes fellépése, akik táncukkal még színesebbé 

tették az ünnepi műsort. 

 Színházba is eljutottunk, Győrben a Muzsika hangja musicalt néztük meg. Számunkra – a 

legkisebb gyermek szerepében – Kopjás Zsófia alakítása nagy-nagy örömet szerzett, mindannyian 

ügyesek és aranyosak voltak. Köszönjük ezt a csodálatos élményt és érzést, amit Ti gyerekek 

nyújtottatok nekünk! 
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Zsófi kis művésznő, örök élmény marad, e teltházas előadás. 

 Az idei tavaszon, immár a X. alkalommal megrendezésre kerülő Dalos találkozón voltunk 

testvértelepülésünkön Tanyban. 

Kodály Zoltán gondolataival nyitották meg a találkozót „Zene nélkül nincs teljes ember”. „Az ének 

szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is”. Elsőnek minket kértek színpadra, majd még 4 kórus, 

népdalkör dalaiban gyönyörködhettünk együtt.  

 A rendezvény helyszínén, kiállítás keretén belül emlékeztek „a régmúltról”, amit 

megtekinthettünk. 

 Az előadások után kötetlen, baráti beszélgetések és közös dalolások, nótázások tették még 

kellemesebbé és emlékezetesebbé ezt a szép délutánt. 

 Igyekszünk úgy szervezni éves munkatervünket, hogy ne csak ismétlődő ünnepek legyenek, 

hanem mindig kerüljön be a programunkba új, eddig még nem ünnepelt közös program. 

 Így történt ez most is, hisz elterveztük, hogy májusfát állítunk. Május második napján a tervből 

valóság lett, májusfa áll a Közösségi Ház udvarán. Mivel vasárnap Anyák napja is volt, így  

ünnepséget tartottunk egy kis meglepetéssel, melyre meghívást kaptak alapító tagok is, akik már 

koruknál fogva nehezebben, ill. segítség nélkül nem igazán tudnak részt venni a klub életében.  

 A köszöntők után két szép verset hallhattunk Némethné Rózsika és Seresné Anci előadásában. A 

meglepetés pedig abban rejlett, hogy a Kerékteleki Dalkör és a Pótkerék Együttest köszönthettük 

körünkben, akik az ünnepség keretén belül zenés műsorral kedveskedtek nekünk, ünnepelteknek. 

Zenéjüket és dalaikat öröm volt hallgatni és most is, mint minden alkalommal nagyon színvonalas 

és kellemes előadásban volt részünk. A szervezőknek és résztvevőknek a tartalmas délutánt 

köszönjük szépen! 

 Reméljük ebből a  beszámolóból  kiderül, hogy ez a két hónap is gazdagon telt el, nem 

unatkoztunk. 

 Ezúton is szeretnénk megköszönni azt a pozitív hozzáállást a Polgármester úrnak és 

Jegyzőasszonynak, amit nyújtanak felénk, hogy igazi, szép nyugdíjas éveket tudjunk együtt tölteni a 

klubban. 

 Köszönjük Zséfár Csillának azt az önzetlen, odaadó segítséget, amit kaptunk eddig és reméljük a 

későbbiekben is. Ő is számíthat ránk, de Ő is megtesz mindent, hogy aktív részesei legyünk színes, 

tervezett munkájának. 

 Köszönjük Tóth Gáborné Heninek, hogy éneklésünket segíti, így bátrabban és egy kicsit 

biztosabb hangon tudjuk előadni énekünket. 

Martonné Szekfű Judit és Mazalin Zsuzsanna 

Népfőiskola felhívása 

Immár a negyedik kis ászári füzetünk készül el az idei év szeptemberében, melyben a 

Keményítőgyár történetét dolgoztuk fel. Itt szeretnénk kérni, aki gyári képekkel rendelkezik és 

érdemesnek találja, hogy a füzetben maradandó emlékként rögzítsük, kérjük bocsássa 

rendelkezésünkre.  

A képeket várjuk Zséfár Csilla vagy az én címemre. 

Köszönettel: Mazalin Zsuzsanna 

Á S Z Á R I  S E G Í T Ő  K E Z E K  T Á J É K O Z T A T Á S A  

2016. május 05-től, csütörtöki napokon 

15.00 órától - 17.00 óráig 

nyitva tartunk (a régi helyünkön, a faházban). 
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Az „Ászári Segítő Kezek” tagjai tisztelettel kérnek mindenkit, hogy az adománynak szánt  minden 

egyes ruhadarabot úgy gyermek, mint felnőtt felsőruházat és 

egyéb textilneműt is csak olyan állapotban lévőt  hozzanak, 

ami további használatra alkalmas, (tisztán, hajtogatva és 

szakadásmentesen) mint amit magu(n)k, az adományozók is 

szívesen adnán(a)k ismerősöknek. Amennyiben nem a 

fentieknek megfelelően kért és érkező állapotban kapjuk az 

adományt, úgy nem fogjuk elfogadni, ill. átvenni!  

Sajnálattal állapítottuk meg az elmúlt évek során, hogy egyre 

több lomnak valót kapunk, ami semmire, még géprongynak sem  

használható! Tárolási kapacitásunk korlátozott, így csak 

„mérethibás”, ill. megunt és  kifogástalan  állapotú ruhaneműket 

veszünk át. 

14 éven aluliak egyedül nem, csak szülő/felnőtt hozzátartozó jelenlétében tartózkodhat a 

helyiségben válogatás céljából. 

Köszönjük szíves és megértő figyelmüket! 

Martonné Szekfű Judit 

Á S Z Á R I  H O N I S M E R E T I  É S  H E L Y T Ö R T É N E T I  

E G Y E S Ü L E T  H Í R E I  

Március 24-én, immár ötödik alkalommal tartott előadást egyesületünk meghívására, Dr. Varga 

Tibor jogtörténész, a Szent Korona Országáért Alapítvány elnöke. Előadásának címe: „Kié 

Európa”? 

Most is egy történelmi forrásokkal alátámasztott előadást hallottunk, amelyben Dr. Varga Tibor 

elmondta, hogy Európa mai arculata Attila , hun király hódításai után alakult ki. Birodalmában már 

megtalálható volt a kereszténység. Azzal, hogy seregei élén nem vonult be Rómába, megmentette a 

katolikus vallást. 

Szent István királyunk a pápától kért koronát, nem pedig a császártól. Ezzel is függetlenítette 

országát, a Német-Római császárság befolyásától. 

A Pannóniában született Szent Márton, nagy szerepet töltött be a nyugat-európai kereszténység 

elterjedésében. Életútja, tanításai, és hite alapozta meg a kereszténységet ezeken a területeken. Ezért 

nyugodtan kijelenthetjük, hogy Pannónia volt a nyugati államok kereszténységének a bölcsője. A 

roppant érdekfeszítő előadás zárásaként, pár mondat erejéig beszéltünk a most zajló migrációs 

helyzetről. Majd e szavakkal köszönt el tőlünk: 

„AMÍG A KERESZTÉNYSÉG ÉS A NEMZET NEM TALÁL ÚJRA EGYMÁSRA, ADDÍG 

NEM FOG FÖLEMELKEDNI SZERETETT HAZÁNK!” 

Köszönetünket fejezzük ki: Dr. Varga Tibornak, Dr. Lunkné Nyuli Mártának, és Egyesületünk 

minden tagjának és a népes hallgatóságnak. 

K i r á n d u l n i  v o l t u n k :  R á b a c s é c s é n y ,  R á b a t a m á s i ,  F e r t ő d  

Harmadik éve jár egyesületünk közös kirándulásokra. Minden alkalommal igyekszünk olyan 

helyre ellátogatni, amely kötődik magyar történelmi emlékekhez.  

Április 9-én közel negyvenen keltünk útra. Úti céljaink között ászári kötődésű helyek szerepeltek.  

Első állomásunk Rábacsécsény volt. E falu szülötte Hérics Márton, Ászár méltán híres plébánosa. 

Polgármester asszony szívélyesen fogadott bennünket a teleházban, amelynek falát gyönyörű 

rábaközi minták díszítik. Az épület egy kis helytörténeti kiállításnak is otthont ad. Kötetlen 

beszélgetés keretében taglaltuk a két falu kapcsolatát, és a jövőbeli együttműködés lehetőségeit. A 
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látogatás végén egy közös imádságot mondtunk a csécsényi katolikus templomban. Útravalóul egy 

szép verset kaptunk egy kórustagtól az időskor szépségeiről.  

Rábatamási. A két települést Jászai Mari köti össze. A Szent István u. 33. szám alatt található 

házban lakott Jászai József, kántortanító, Jászai Mari testvérbátyja. A művésznő sokat pihent e 

házban. Emlékét ma egy szoba őrzi. A ház magántulajdonban van. A tulajdonosok között van dr. 

Keserű Katalin, aki a tavalyi évben tartott előadást Ászáron egyesületünk meghívására.  

Megtekintettük a község templomát, egy képkiállítást, és egy szintén magánkézben lévő 

helytörténeti gyűjteményt. Itt rengeteg érdekességet láthattunk a régi időkből. Látva a két település 

ilyen célú gyűjteményét, érdemes lenne hasonlót létre hozni Ászáron is! 

Fertőd. Eszterházy Miklós tervei alapján nyerte el mai formáját a kastély. A tervek a 18. század 

második felében készültek. Méltó párja a schönnbrunni ill. a versailles-i kastélynak. Az Eszterházy 

család művészetpártolása miatt a 18. századi Magyarország kulturális életének központja volt. Még 

a most zajló felújítási munkák ellenére is csodás látnivalókat mutatott meg az idegenvezetőnk. A 

szeles, hűvös idő ellenére még megcsodáltuk a kastély parkját. A nem túl jó időjárás, és a rövid idő 

ellenére is élményekkel gazdagon jöttünk haza. 

Köszönetünket fejezzük ki: vendéglátóinknak, településeink vezetőinek, tagságunknak, és a 

Buszplusz kft-nek. 

Kálmán János egyesületi elnök 

VÉDŐNŐI HÍREK 

Kullancsveszélyes időszakok 

Itt a tavasz, ébred a természet és téli „álmukból” ébrednek az éhes kullancsok is. 

A legtöbb kullancs áprilistól júniusig, és szeptemberben fordul elő. A kullancs a reggeli és az esti 

órákban a legaktívabb, a déli napsütést, a hőséget és a szárazságot nem kedveli, ilyenkor a nedves 

avar alá húzódik. 

Legfeljebb másfél méter magasságban bokrokon, fűszálakon megkapaszkodva várja a táplálkozási 

alkalmat. Az emberre akaszkodott kullancs a ruhán vagy a bőrön továbbmászik, és csak néhány óra 

múlva kezd vért szívni. 

A kullancs azért veszélyes, mert kórokozókat terjeszthet a vadon élő állatokról az emberre, 

hazánkban a vírusos eredetű kullancs-encephalitist /agyhártya és agyvelőgyulladást/, és a baktérium 

által okozott Lyme-kórt. 

A megelőzés módja lehet a rovarriasztó szerek használata, a bőrbe fúródott kullancs mielőbbi 

felderítése és eltávolítása, a kullancs-encephalitis ellen pedig védőoltás is rendelkezésre áll.  

A kullancs mielőbbi eltávolítása azért fontos, mert az állat a vérszívást követően juttatja 

kórokozókkal fertőzött nyálát az emberbe. 

Kerti munka után, vagy kirándulásból hazatérve vegyük szemügyre 

alaposan a hajlatokat és a deréktájat, ahova a kullancsok előszeretettel 

befúrják magukat. 

A kullancs a bőrből két körmünk közé fogva gyengén csavaró 

mozdulatokkal óvatosan kihúzható, de szemöldökcsipesszel még 

könnyebben eltávolítható. (A patikákban kapható kullancs kiemelő csipesz 

is.) 

A kullancs által okozott agyvelő és agyhártyagyulladás megelőzhető betegség, mely ellen 1 éves 

kortól védőoltás áll a rendelkezésre.  

A z oltások a háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal receptre felírathatók. 

1 éves kortól 16 éves korig gyermek vakcina áll a rendelkezésre, 16 éves kortól pedig felnőtt 

vakcina. 
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Az oltás három részből áll, az első oltást követően 1 hónap múlva a második rész, majd az első 

oltást követően 9-12 hónap múlva esedékes a harmadik rész. A védettség már a 2. részoltást 

követően kialakul! 

A harmadik oltást követően három-ötévente /oltóanyagtól függően/ emlékeztető oltás szükséges a 

védettség fenntartásához. 

Szükség esetén lehetőség van két hét alatt is a védettség kialakítására egy gyors beadási sémával, 

erre főként gyermekek nyári táborozása előtt lehet igény. 

A kullancs által terjesztett másik betegség, a Lyme kór ellen ma még nem létezik védőoltás, de az 

idejében felismert betegség antibiotikummal kezelhető. Fontos, hogy a kullancs eltávolítása után 

folyamatosan figyeljük a csípés helyét, és ha ott gyulladást, terjedő piros foltot /”kokárda jelet”/ 

észlelünk, keressük fel az orvosunkat. 

Pékné Polgár Helga védőnő 

GONDOLATÉBRESZTŐ TALÁLKOZÁSOK ÁSZÁRON 

A tavalyi nagy sikerű 
ÉLETKEdv előadás után nem 
hagyott nyugodni a gondolat: sok 
ilyet még Ászárra! Sok jó előadót, 
sok jó előadást, sok-sok olyan 
percet, amelyek kedvéért érdemes 
lelassítanunk, megállnunk. S még 
több olyan gondolatot, amik aztán 

heteken, hónapokon vagy akár egy Életen át elkísérnek. Így született meg az elhatározás: 
Találkozásokat szervezek. Előadásokat, melyek gondolatokat ébresztenek. Mert mindenki 
útkereső. Keressük a helyünket, a miérteket, a válaszokat. Sokszor jól jönne egy segítő kéz, vagy 
csak egy ötlet, egy gondolat. 

Ezért jönnek majd létre ezek az előadások. Hogy felébresszenek egy gondolatot ami elkísér, ami 
segítséget nyújt, ami erőt ad, ami feltölt, amit tovább vihetünk, s ami minket is tovább visz, amit 
beépíthetünk, amit átadhatunk, vagy amit elengedhetünk. Biztos vagyok benne, hogy mindenki 
kap legalább egy olyan szót vagy mondatot, amiből erőt tud meríteni. 

Az első Találkozás előadója ki más is lehetne, mint LIPPAI MARIANNA! A tavalyi 
ÉLETKEdv előadás folytatása újabb pozitív, előre vivő gondolatokkal. Aki pedig nem volt itt 
velünk legutóbb, ne keseredjen el! Marianna lendülete mindenkit magával ragad! Azt is aki 
először hallgatja, azt is aki sokadszorra.  
 

Az előadás témája: Az ÉLET… amit élünk, de nem értjük, talán mert sokszor rosszul éljük. 

Időpont: 2016. május 18. szerda, 17:00-19:00 

Helyszín: Ászári Jászai Mari Ált. Isk. aulája 

Belépőjegy ára: 2000 Ft 

Jegyrendelés és bővebb információk: 20/555-92-55 

Facebook: Vidáné Sinigla Melinda vagy Gondolatébresztő Találkozások 

 

Mariannával együtt sok szeretettel várok minden kedves érdeklődőt!  

Vidáné Sinigla Melinda, szervező 


