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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 1 7 .  M Á R C I U S - Á P R I L I S  
 

 

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 2017. február 22-i rendkívüli ülésen a Képviselő-testület az iskola melletti területre megrendelt 

egy Workout játszótéri elemet, 79 m
2
 ütéscsillapító gumifelülettel. Az iskola szülői munkaközössége 

egy hálós játszótéri elemet vásárolt, így május végére egy újabb „játszótérrel” gazdagodik 

településünk. Ezen az ülésen meghallgattuk és megvitattuk a Sertec cég ügyvezető igazgatójának, 

Borbély József úrnak a cég ászári fejlesztési elképzeléseiről tartott beszámolóját. 

A 2017. március 16-i rendes ülésen a Képviselő-testület elfogadta a helyi adóhatóság 2016. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját és az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét. 

Megrendeltük a Kis és a Határ utcák teljes lakott területi szakaszának, az Újszőlő utca bevezető 

szakaszának, illetve az ászári 0117. hrsz-ú külterület útnak a belterületi határtól számított 590 

méteres részének a felújítását. A szőlőkbe vezető út felújítását jelentős összeggel támogatta az 

Ászár Körzeti Hegyközség illetve a Mezőgazdasági Zrt. Köszönjük a segítséget. 

Megalkottuk a „településrendezési partnerségi egyeztetés szabályairól” illetve az 

„államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről” szóló 

rendeletünket. 

A 2017. március 30-i rendkívüli ülésen megrendeltünk egy japán kistraktort, pótkocsi, fűkasza és 

tolólap (hótolólap) tartozékokkal. Az SZMSZ módosítását követően megválasztottuk a Támogatási 

és Pályázati Döntés-előkészítő és Döntőbizottság tagjait, akiknek a feladata lesz a civil szervezetek 

támogatási igényének az elbírálása. Ez ügyben érdeklődni a település jegyzőjénél lehet. 

A 2017. április 26-i rendkívüli ülésen megrendelte két csapadékvíz elvezető árok összefolyó 

átereszének újraépítését. A Képviselő-testület pályázat benyújtásáról döntött, a helyi 

önkormányzatokért, valamint az államháztartásért felelős Miniszterhez az „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” a Jászai utca útburkolatának felújítása céljából. 

Pekár Zsolt polgármester 

A n ya kö n yv i  h í r e k  

Sok szeretettel köszöntjük községünk újszülöttjeit: 

Túróczy Szabolcs és Scher Anita kislánya Zoé Titanilla 

Riez Péter és Baranya Ildikó kislánya Jázmin 

Szalai László és Ravasz Krisztina kisfia Alex István 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosától: 

Kiss Imre (76) 

dr. Istvándi Csilla  jegyző 

Energetikai korszerűsítés Ászáron 

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat támogatásával uniós forrásból a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a közeljövőben 49 településen 

valósulhatnak meg fejlesztések: intézmények újulnak meg, épületenergetikai korszerűsítésekre 
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kerül sor, iparterületek kerülnek kialakításra, turisztikai látogatóközpontok nyílnak meg, de számos 

településen az egészségügyi és szociális alapellátás területén is fejlesztésekre számíthat a lakosság.  

A megyei önkormányzat támogató döntésével így Ászáron felújításra kerül sor a Jászai Mari 

Általános Iskola épületében, az Egészségház épületében, a Kuckó Óvodában és a sportöltözőben. 

Az épületek villamos energia költségei jelenleg igen magasak, mely jelentős terhet ró az 

üzemeltetőkre. A szakemberek javaslatára napelemes rendszer kerül kiépítésre. A projekt több mint 

29 millió forintnyi támogatásból valósul meg. 

„A területi elvet figyelembe véve a tervezett illetve az előkészítés alatt álló fejlesztések a megye 

egész területét lefedik. Kiemelten fontosnak tartom ugyanis a 

kistelepülések, a községek támogatását” – mondta Popovics György, a 

megyei közgyűlés elnöke a megítélt TOP-os támogatásokkal 

kapcsolatban. Hozzátette, Ászár pályázatával együtt jelenleg 80 projektről 

született döntés 12,7 mrd Ft értékben, de a munka nem áll meg: az első 

körös pályázatok közül még további 40 támogatási kérelemről döntenek a 

következő hónapban. Támogatásuk esetén további hasonló fejlesztésekre 

és inkubátorházak fejlesztésére kerül sor.  

2017. március 31-ével megjelentek a 2017. évi TOP-os pályázatok is. A 

kiírások révén több mint 8,1 milliárd Ft támogatás juthat még a településeknek. Inkubátorházak 

fejlesztésére, leromlott városi területek rehabilitációjára, helyi identitás és kohézió erősítésére, 

valamint újabb turisztikai, közlekedési, vízrendezési és energetikai projektekre nyújthatnak 

pályázatokat az önkormányzatok és egyéb, a kiírásokban szereplő szervezetek.   

„Fontosak azok a pályázati lehetőségek, amelyek a kistelepülések igényeit 

veszik figyelembe. Elsősorban ugyanis a településeken élők tudják, hogy mely 

területeken van szükségük fejlesztésekre. Ezért jött létre az úgynevezett 

Területi Operatív Program (TOP), amely a megyei önkormányzaton keresztül 

közvetlenül a községekhez jut el, ahol - akár energetikai, akár más célú 

beruházások valósulnak meg, a fejlesztések mind az ott élők, így a közösség 

erősödését tudják majd szolgálni” –mondta el Czunyiné Dr. Bertalan Judit, a 

térség országgyűlési képviselője.  

„Ászár település egyike azoknak, akik egy lépéssel előbbre járnak az energetikai fejlesztésekben. A 

községben több épület alapvető energetikai korszerűsítése megtörtént 

már, de tovább fejlesztenek, és a projekttel négy önkormányzati épület 

napelemes rendszerrel való ellátására pályáztak, sikerrel” – mondta el 

Juhász János, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés által alapított 

KEM Területfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója. A Területfejlesztési 

Kft. 102 TOP 1-4. prioritású pályázat előkészítésében vett részt, ebből 

88 pályázat benyújtása konzorciumi együttműködési megállapodás 

keretében történt – tehát a települési önkormányzat és a kft. együtt 

pályázott egy-egy projekt megvalósítására, így történt Ászár esetében is.   

Sztankó Annamária sajtóreferens  
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Elnöki kabinet  

A TAVASZI EVANGELIZÁCIÓRÓL 

„A nagy mélységből szüntelen 

Hozzád kiáltok, Istenem, 

Haláltól mentsd meg lelkemet, 

Fogadj be engemet! 

Amint vagyok, jövök, amint vagyok, jövök, 

Én értem is omlott a vér, 

Fogadj be Jézusér’ „ 
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Hangzott fel ez a szívbe markoló ének az ászári gyülekezeti teremben 2017. március 26-án, Nt. 

Végh Tamás ny. református lelkipásztor tavaszi evangelizációs igehirdetés sorozata előtt. Az ige, a 

Róm. 1:16-17 volt, amely alapján négy napon át hangzott az evangelizáció. : „Mert nem szégyellem 

az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek 

is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: „Az igaz 

ember pedig hitből fog élni.” 

Ez az ige az 500 évvel ezelőtti reformáció egyik kirobbantó igéje lehetett. Ha a középkori sötétséget 

áttörte, most is hatalma van, hogy áttörje azt a sötétséget, amibe süllyedtünk. 

A lelkipásztor „különleges” módszerrel hirdette az igét. Az embervilágot úgy mutatta be, mintha 

egy fénysebességű járműbe szállva, sok-sok milliárd évig utazva sem találnánk a „végét”. A 

teremtett mindenség olyan hatalmas, hogy át kell gondolni, ki is az a hatalmas Isten? Ő mindent a 

helyére tett a Földön. Az embert is úgy alkotta meg, hogy minden a helyére került a teremtett 

világban! Mi vagyunk a teremtett gyermekei, hogy képviseljük Őt, akárhova megyünk. Az élő Isten 

megbízottjai vagyunk! Megkaptuk a Bibliát, ami tervrajz az életünkhöz, Isten mindenben a 

tanácsadónk szeretne lenni. A Bibliában Isten igazsága jelentetik ki. Köszönjük meg az Úrnak, hogy 

Jézus Krisztus megváltásának az örömhírében Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki. Nincs 

igazság a földön! Minden ember az igazság léce alatt van, egyedül Jézus igaz. Isten igazságos, 

igazságtalan csak az a tette volt, mikor Jézust a keresztre küldte azért, hogy az embernek 

ODAADHASSA az Ő igazságát! Amióta élet van a Földön, Isten őrzi létszükségleteinket, őrzi a 

rendet. 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus kifizette bűneinket, hogy Isten igazságából élhessünk. Ha 

van igazságom Jézustól, akkor lesz békességem, örömöm. Kell-e nekem? Odaállok-e, hogy 

elkérjem? Ahhoz, hogy áldott, boldog ember légy, Isten igazsága kell! Jézus azért jött a világra, 

hogy megkeresse és megmentse az elveszettet. 

A hit = lelki látás. A hit az ige hallgatásából születik. Ha megfogan az ige, kezdem észrevenni a 

bűneimet, elveszett voltomat és a Krisztusban rejlő új életlehetőséget. Ha rájövök a rossz 

természetemre, akaratomra, azt el kell hagynom, és Jézusnak kell átadnom a hatalmat az életem 

felett. Ki kell mondani, hogy Jézussal akarok tovább menni, szeretném, ha ezután Ő irányítaná az 

életem! Ha Ő belép az életünkbe, újra az általa készített helyet foglaljuk el a teremtett világban! 

Amikor meghalt a kereszten, lehetőséget teremtett, hogy ne csak a bűneink bocsáttassanak meg, 

hanem a megromlott természetünk is a keresztre kerüljön: ”Krisztussal együtt keresztre vagyok 

feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem” (Gal.2:20). Jézus azt mondta a 

tanítványoknak: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az 

terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni” (Jn 15,5) Végh Tamás 

lelkipásztor olyan igaz történetekkel színezte ki az igehirdetést, amelyek mind azt igazolták, ha 

kicsit is felkeltette figyelmünket Jézus, akarjunk közelebb kerülni Hozzá, kinyitni a szívünket, 

elfogadni Őt életünk vezetőjének! A bizonyságot tevő testvérek szavai is azt igazolták, hogy miután 

átadták életük irányítását, és kapcsolatba kerültek Jézussal, megváltozott az életük. Testvérek, 

életünk minden területe Isten kezében van! Ha kinyitjuk szívünket és átadjuk életünket az Úrnak, az 

Isten igazsága  kegyelemből a miénk lesz, és ez a lelki kincs átformálja majd életünket! 

Ne késlekedjünk, viszonozzuk az Isten szeretetét! 

A következő ének szavai kifejezik a Krisztussal létrejött hitkapcsolat örömét és elégséges voltát. 

„Mélyebbre benned, mélyebbre még! Nem kell a földön semmi egyéb!  Krisztus, a szívemet tárom 

eléd, Élet vagy nékem és nyereség!” 

Somogyi Lajosné 

ÁSZÁRI SEGÍTŐ KEZEK TÁJÉKOZTATÓJA 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a faház, jelenlegi telephelyünk megszűnik, ill. 

áthelyezésre kerül (Kossuth u.), a költözéssel járó és egyéb technikai okok miatt csak későbbi 

időpontban tudjuk osztani, ill. fogadni az adományokat. 
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Ismételten kérjük, hogy a jövőben csakis  további használatra alkalmas (tiszta és szakadásmentes)  

ruhaneműt szíveskedjenek hozni, mivel tárolási kapacitásunk nagyon korlátozott lesz. 

A nyitás és a nyitva tartás időpontjáról  tájékoztatni fogjuk a lakosságot. 

Kérjük szíves megértésüket és türelmüket! 

Martonné Szekfű Judit 

Ászári Segítő Kezek 

 

MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel hívjuk és várjuk a Komáromi Jókai színház  

TETEMRE HÍVÁS  
című előadására 

Helyszín: Közösségi Ház 

Időpont: 2017.május 12. (péntek) 17 óra 

A Tetemre hívás című előadói estet Arany balladáiból és kései lírájából állította össze Tóth Tibor a 

Komáromi Jókai Színház igazgatója. „Nem titok, hogy ez elsősorban a középiskolák és egyetemek 

diákjai számára készült. Az összeállításban vannak részek, melyek szigorúan a tananyagra épülnek, 

s vannak benne igazi érdekességek, melyekkel nem találkozhatnak a diákok az iskolai órák 

folyamán…” – vallja Arany János verseit megszólaltató színész. „Arany János lírája megáll a saját 

lábán is, nem kell különösebb hókuszpókusz ahhoz, hogy érdekessé tegyük. Viszont ha szélesebb 

tömeghez akarunk szólni, s nemcsak a költészet kedvelőihez, érdemes valamilyen népszerűbb 

megoldáshoz folyamodni. Ilyenkor jön a megzenésítés… „ A versekhez írt dallamok népi 

motívumokból épülnek fel. Nemcsak magyar népzenei motívumokból épül az előadás zenei világa, 

hanem skót és ír népi dallamok is feltűnnek benne, hiszen Arany sokat merített a skót 

népballadákból. És akik a megzenésített balladákat megszólaltatják: Kováts Marcell, Farnbauer 

Péter és Madarász András. 

Az előadásban elhangzó balladák: 

Walesi bárdok, Szőke Panni, Az ördög elvitte a fináncot, V. László, Vásárban, Árva fiú, Tengeri 

hántás, Tetemre hívás, Néma bú, Kortársam R.A. halálán, Epilógus. 

Pekár Zsolt polgármester 
 

 

A REFORMÁCIÓ 500. ÉVFORDULÓJA 

A reformáció 500. évfordulója alkalmából az Ászári Hírek 2017-es évi kiadásaiban oly módon 

szeretnénk megemlékezni, hogy olyan evangélikus és református ászári, vagy Ászáron 

tevékenykedő emberekről adunk közre írásokat, akikre már talán nem is emlékeznek, de akik annak 

idején köztiszteletre méltó tagjai voltak szűkebb, vagy tágabb közösségeinknek. Továbbra is kérem 

a Tisztelt Olvasókat, hogy akinek van a tarsolyában ilyen személy, akkor azt ossza meg velünk! 

Előre is köszönöm. 

A tavalyi évben Baráth Julianna református lelkész küldött egy cikket, amely a Kertészet és 

Szőlészet szaklapban jelent meg az ászári származású Kurucz András szőlőnemesítőről, aki 

többek között a Kurucvér (Kadarka + Muscat Bouschet) államilag minősített fajta megalkotója 

volt.  

Dr. Hajdú Edit írásából pár rövid részletet idézek, a cikket teljes terjedelemben megtalálja a 

www.aszar.hu honlapunkon. 

http://www.aszar.hu/
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„Immáron 40 éve annak (2016-ban), hogy Kurucz András szőlőnemesítő 51. életévében elköltözött 

az élők sorából. Négy fajtája mellett nevéhez fűződik a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet 

lakiteleki állomásának fölépítése is. 

Háromgyermekes család tagjaként Ászáron töltötte gyermekkorát. Református lelkész apja nyomán 

Pápán, a Református Gimnáziumban érettségizett. Tanulmányait Budapesten a Magyar 

Agrártudományi Egyetem Kertészeti és Szőlőgazdaság-tudományi Karán folytatta, tanulmányait 

azonban a háború félbeszakította. Két évet Németországban hadifogságának töltött falujának többi 

fiataljával együtt. Főiskolai tanulmányait 1946-tól folytatta, és 1948 őszén fejezte be. A háborús 

évekre jellemző szegénység miatt az egyetemi évek alatt a budai hegyekben kertészeti munkákat 

vállalt, nyáron gazdaságokban gyakornokként dolgozott, hogy keresetéből fedezze tanulmányi 

költségeit.” 

Pekár Zsolt polgármester 

HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

AZ „ÉV JÁSZAISA MATEMATIKAVERSENY” 

Második alkalommal került megrendezésre iskolánkban az „Év Jászaisa Matematikaverseny”, ahol 

a vállalkozó kedvű felsős diákok mérhették össze erejüket különböző logikai, gondolkodtató, 

algebrai és geometriai feladatokban. A tanév vége felé közeledve egyre több ismerettel 

dolgozhattak a példákon a gyerekek, ami meg is mutatkozott a sok jó megoldást látva. A nagyon 

szoros versenyben a következő eredmények születtek: 

Az „Év Jászaisa” 2017-ben: 

 5. osztály: Bata Barnabás 

 6. osztály: Borbély Laura 

 7. osztály: Pék Alex 

 8. osztály: Bella Erik 

Akik a versenyt lebonyolították és a feladatokat összeállították: Garas Mariann és Seres Andrea 

tanárnők. 

Garas Mariann 

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI 

NB2-ES BAJNOK SAKKCSAPAT ÁSZÁRON ! 

SIKERÜLHET-E A FELJUTÁS AZ NB1B-BE ? 

A Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár közhasznú egyesület csapata az NB2 Breyer csoportjában 

magabiztos és stabilan jó teljesítménnyel, bravúros hajrával, a záró fordulóban esélyesebbnek tartott 

riválisait megelőzve szerezte meg a bajnoki címet. Érdemes áttekinteni az 1998-ban alakult 

egyesület eddigi 19 verseny évadának helyezéseit és kiemelkedő teljesítményeit, akkor tudjuk 

igazán értékelni és helyén kezelni a mostani sikert. 

Öt év kellett ahhoz, hogy beleszokjunk a verseny sakkozás légkörébe, rá két évre jutottunk fel az 

NB2-be, újabb öt év után nyertünk először NB2-es bajnokságot ! Aztán 

két NB1b-s évad után, ismét öt év kellett „várnunk” az idei bajnoki 

címre . . . 19 évad alatt 18 dobogós helyezés: 8 bajnoki cím ( 2+3+3 / 

NB2+M1+M2 ), 6 második helyezés ( 3+2+1 ),  4 bronz érem ( 1+2+1 ). 

Kiemelkedő teljesítmény 2010/2011-ben az NB1b-ben elért 5.hely és 

ugyan akkor egyszerre 1. helyezés a Megye1-ben és a Megye2-ben ! Így 

a Komárom-Esztergom megyei sakkozás történetében mi lettünk az első 

olyan sakk egyesület, akinek egyszerre két NB-s csapata volt, egy az 

NB1b-ben, egy pedig az NB2-ben. Az NB1b-ből való kiesésünk kicsit 
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megtépázta önbizalmunkat, lelohasztotta lelkesedésünket. De 2013/2014-ben már újra ezüst 

érmesek voltunk az NB2-ben és ismét dupláztunk az M1 és M2 bajnokságokban ! Azóta megyei 

szinten visszafogottabb a teljesítményünk. Talán ezért is várjuk fokozott érdeklődéssel az NB1b-ért 

kiírt osztályozós mérkőzéseket, ahol a másik kettő dunántúli bajnokkal ( Győr és Balatonfüred ) 

fogunk megmérkőzni a feljutást jelentő két helyért. 

Ászáron a Közösségi Házban 05.07-én fogadjuk a győri Széchenyi Egyetem csapatát. (Lapzártakor 

érkezett az információ, hogy ezt a mérkőzést megnyertük.  ) Balatonfüreden 05.14-én mérkőzünk 

meg. A Győr-Balatonfüred összecsapás 05.21-én lesz.   A három mérkőzés összeredménye alapján 

2 csapat felkerül az NB1b dunántúli csoportjába.  

Az esetleges feljutásunk azt jelentené, hogy egyesületünk csapata bekerülne Magyarország 30 ( 

NB1 10 csapat, NB1b 2x10 csapat ) legjobb sakk csapata közé ! Hajrá sakkbarátok! 

Egyesületünk 19 évadának összefoglaló táblázata: 

 

Évad 

Helyezések 

NB1b NB2 M1 M2 

1998/1999     10   

1999/2000     5   

2000/2001     4   

2001/2002     8   

2002/2003     6   

2003/2004     1   

2004/2005     2   

2005/2006   7 9   

2006/2007   6 10   

2007/2008   5 2   

2008/2009   2 4   

2009/2010   1 3   

2010/2011 5   1 1 

2011/2012 11 12 6 1 

2012/2013   3 5 2 

2013/2014   2 1 1 

2014/2015   2 4 4 

2015/2016   5 3 3 

2016/2017   1 4 6 

Bánszegi Attila 

FOCI A TAVASZI SZEZON DEREKÁN 

2017. február 28-án a felnőtt és U19 korosztály számára megkezdődtek a 2016/17-es bajnoki szezon 

tavaszi fordulói. Ebben az időszakban a 15 mérkőzésből 10 mérkőzést idegenben s mindössze 5-öt 

játszik hazai pályán a csapat, így aztán duplán örülünk, ha itthon láthatjuk a fiúkat. A 2016/17-es 

idény 24. fordulója után, a felnőttek – a tavaszi jó teljesítménynek köszönhetően –  a tabella 8. 

helyén állnak, az U19 korosztály pedig őrzi az ősszel megszerzett 1. helyet. 

Március hónapban megkezdődtek az U16-osok tavaszi fordulói is, amelyeken tovább gyarapították 

pontjaikat a serdülők. Ők jelenleg az 5. helyen állnak csoportjukban. 
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Szintén márciusban indult újra a Bozsik program versenyszezonja is. Az U7, U9 és U13 

korosztályosok Bábolnán és Nagyigmándon vesznek részt a körzeti tornákon, ahol kiemelkedő 

teljesítményt nyújtanak az ászári gyerekek. 

Kedves Sportszeretők! 

Aki teheti és ideje engedi, jöjjön le a focipályára a hazai mérkőzésekre, hogy minél többen 

buzdíthassuk csapatainkat.   

A még hátralévő mérkőzések időpontjai: 

Felnőtt csapat U19 U16 

2017. május 14. 17:00 

Bokod-Ászár 

2017. május 14. 15:00 

Bokod-Ászár 
2017. május 13. 11:30 

Ászár-Környe 

2017. május 21. 17:00 

Süttő-Ászár 

2017. május 21. 15:00 

Süttő-Ászár 

2017. május 20. 11:30 

Kecskéd-Ászár 

2017. május 28. 17:00 

Ászár-Bakonysárkány 

2017. május 28. 15:00 

Ászár-Bakonysárkány 

2017. május 27. 11:30 

Ászár-Ete 

2017. június  04. 17:00 

Környe-Ászár 

2017. június 04. 15:00 

Környe-Ászár 

2017. június 3. 11:30 

Bokod-Ászár 

 /A 2017. május 28-i mérkőzés ügyében még változás lehet. Ez a mérkőzés a falunap utáni 

vasárnap, s ha sikerül az ellenfelekkel megegyezni, akkor a felnőtt és U19 2017. május 27-én 

(szombaton) az U16 pedig egy másik hétköznapi napon játszaná le a fordulót. Erről plakáton 

tájékoztatást adunk./ 

A pálya és pályakörnyéke 2017. április 15-én (szombaton) a focisták, vezetőség és aktív szurkolók 

társadalmi munkája nyomán megszépült. Köszönet érte!  

Kérünk mindenkit, vigyázzon a környezetre, a rendre és tisztaságra a pálya környékén is! 

Varga Ferenc SE elnök 

ÁSZÁRI HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET HÍREI 

Március hónapban két kiemelkedő eseményt rendeztünk. 

Március 11-én „A magyar őstörténet mérföldkövei” címmel előadást tartott Dr. Obrusánszky 

Borbála történész-orientalista, keletkutató  Tanulmányait itthon és Mongóliában végezte, ahol 

felfigyelt a magyar és mongol nép története, kultúrája közötti hasonlóságokra. Több tanulmányúton 

vett részt Mongóliában és Kínában, ahol a hunok örökségét gyűjtötte össze, helyi kutatókkal 

konzultálva. Fő kutatási területe őseink, a szkíták és hunok történeti kérdéseinek tanulmányozása. 

Nagy hatással volt munkásságára Turi József turkológus történész 1896-os cikksorozata, mely keleti 

források alapján mutatott rá arra, hogyan kapcsolódik össze a hunok és magyarok története a 

kaukázusi régióban. Turi József eredeti források alapján követte végig a magyarok útját Árpád 

bejöveteléig, azaz a honfoglalásig, s munkásságának nagy jelentősége van a magyar őstörténet XIX. 

század második felében napvilágot látott elméleteinek helyreállításában. A XIX. század végi 

finnugor nyelvészeti elméletek ugyanis nélkülözték a tudományos megalapozottságot, s tévútra 

vittek a magyarság igazi történetének megismerésében. Obrusánszky Borbára ezen a vonalon 

folytatva kutatásait sokat tett le az asztalra annak tisztázására, mi is történt népünkkel a Kárpát-

medencében. 

  Obrusánszky Borbála célkitűzése a magyar őstörténet igazi szálainak ismertetése, a régi, 

finnugrista dogmák lerombolása. Felvillantotta az elmúlt néhány év legújabb régészeti és történeti 

felfedezéseit, a keleti kutatók műveit, rávilágított  a magyar őstörténet néhány fontos alapkérdésére, 

a magyarság ősi, kaukázusi szkíta és hun kapcsolatára. 

 Munkássága során támaszkodott az elmúlt évszázad nemzetközi szkítakutatására is: orosz és 

nyugati régészek gazdag kurgánokat tártak fel Ázsia szívében, a Tarim-medencében a kínaiak 

különleges múmiákra leltek, de a Fekete-tenger környékéről és mezopotámiai térségéből napvilágot 
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látott gazdag régészeti leletekre is éppúgy kiterjedt a figyelme. A felbecsülhetetlen értékű szkíta 

kincsekben a magyarság régi hitvilága és népmesekincse köszön vissza.  

 Az előadás után dr. Obruszánszky Borbála az egyesület tagjaival közösen meglátogatta a Trianon 

emlékművet.  

Március 19-én az egyesület által felújított katonasír avatása volt a református temetőben. Az 

istentisztelet után kivonultunk a sírhoz, ahol már a Győri Honvéd Hagyományőrző Egyesület tagjai 

álltak díszőrséget korabeli egyenruhában. Egyesületünk elnöke beszédében elmondta ifj. Juhász 

Sándor honvéd rövid életútját. Ezután vitéz Békási Imre elszavalta saját versét. Végül Vajsné 

Fazekas Ibolya tiszteletes asszony megáldotta a katona végső nyughelyét. A megemlékezés 

koszorúinak elhelyezése után véget ért a síravatás. Így már ifj. Juhász Sándor honvéd 72 évvel hősi 

halála után méltó helyen alussza örök álmát. Köszönjük tiszteletes asszony és Békási Imre 

segítségét, a Győri Honvéd Hagyományőrző Egyesület közreműködését, tagságunk munkáját a sír 

rendbetételénél. Köszönet illeti továbbá Bánszegi Attilát és polgármester urat, illetve mindazokat 

akik a régi időkben gondozták a sírhelyet.  

Kálmán János elnök 

“ÉNEKELJÜNK AZ ÚRNAK” 

Meghívást kapott a nyugdíjas klubunk 2017.04.09-re a hegyeshalmi evangélikus templomba 

rendezett kórustalálkozóra.  

A meghívásuk az ászári “adventi” kórustalálkozón fogalmazódott meg. Vendéglátóink a 

hegyeshalmi Hajnalcsillag kórus. A meghívásnak szívesen tettünk eleget. A húsvét előtti készülődés 

hangulata minden kórusnál megjelent. Felemelő érzéssel énekeltük együtt a résztvevő kórusokkal a 

záró éneket. 

A szívélyes fogadtatás, szervezés és a kórusok szereplését követő vendéglátás- még szorosabbá tette 

a jövőbeni kapcsolatunkat. Nagyon szép emlékekkel tértünk haza. 

Seres Károlyné klubvezető 

KI-MIT-TUD 

A VII. Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud Regionális Elődöntőjére Németh Ferencné Rózsika 

klubtagunk benevezett versmondással. „Megméretetett és nehéznek  találtatott”, továbbjutott a 

középdöntőbe. Nagyon büszkék vagyunk rá, s ezúton is gratulálunk! 

A vetélkedősorozat Hajdúszoboszlón folytatódik május első felében, ahová páran szurkolóként 

elkísérjük.  

Martonné Szekfű Judit 

Most kaptam a hírt, hogy Rózsika maximális pontszámmal bejutott az országos döntőbe. 

Gratulálunk Neki! (Szerk.) 

SZENT GYÖRGY NAP A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN 

Április 24-én Szent György napot ünnepeltünk a Közösségi Házban. 

Végig kísértük életútját képeken keresztül is, felelevenítettük a róla szóló legendát. Festmények, 

szobrok készültek a sárkánnyal vívott küzdelmeiről, hisz valószínűleg az egyik legjobban ismert 

szent hazánkban és világszerte egyaránt. 

Mindenütt tisztelet övezi, országok, városok címerében látható, így a mi kis falunkéban is, 

zászlókon is találkozhatunk vele. 

György „egyike azoknak a neveknek, akiket az emberek jogosan tisztelnek, de akinek cselekedetei 

csak az úr előtt ismeretesek.” 
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Érdekessége templomunk oltárképének, hogy a vitéz nem lóháton, sisakban látható, hanem fedetlen 

fővel, karddal a kezében. 

Az országban számos település nevében szerepel 1326-ban már Károly Róbert király megalapította 

a Szent György Lovagrendet. 

Beszéltünk a Szent György napi népszokásokról, közmondásokról. 

Végezetül  Reményik Sándor: a Templom és iskola című versével fejeztük be a 

megemlékezésünket. 

Mazalin Zsuzsanna 

BÉKÉSCSABA-GYULA RETRO-KIRÁNDULÁS 

Április legszeszélyesebb arcával kérkedő időjárás hétvégéjén, Békéscsaba-Gyula úti céllal  

megkezdtük a hagyományos retro-kirándulást, melynek szervezőivel-résztvevőivel, tehát velünk, 

földiekkel – égiekkel immár bizonyított az összhang, ismét ragyogó napsütésben, kellemes tavaszi 

kiránduló időben volt részünk. 

Első állomásunk Békéscsaba volt, mely ősidők óta lakott. A török pusztítás után a fizetség fejében 

egy linzi hadiszállítónak ajándékozták, aki szlovák telepeseket hozatott ide, ők evangélikusok lévén, 

a legnagyobb alföldi templomot építették fel. A városban Munkácsy Mihály Emlékházát néztük 

meg, (nyolc szobás kúria) aki (1844-1900)  a magyar nemzeti festészet korszakos jelentőségű 

mestere Békéscsabán, asztalosinasként dolgozott. Ennek az emléke cseng vissza „Az ásító inas” 

című képén. Gyermekéveit és ifjú házas korának egy részét is Békéscsabán töltötte. Az 

Emlékházban, melyet tiszteletére alapítottak 1994-ben, születésének 150. évfordulója alkalmából 

gazdag helytörténeti és néprajzi anyag látható. 

Utunk folytatásaként Szabadkigyóson a Wenckheim (mese)kastélynál időztünk, ezen a kis 

településen rejtőzik a Dél-Alföld legimpozánsabb, legromantikusabb és a legépebben megmaradt 

kastélya. Érdekessége a Kastélypark övezte épületnek annyi ablaka van, ahány nap egy évben, 

annyi szobája ahány hét és annyi bejárata ahány évszak. Ybl Miklós terve alapján építették. 

Következő állomásunkra, Gyulára érkezve az Erkel Ferenc Emlékházat néztük meg, mely több 

mint 200 éves múltra tekint vissza. Itt született Erkel Ferenc, a Himnusz zeneszerzője. Szülőháza 

ma, emlékmúzeum, melyben az „Erkel-emlékszoba”, a zeneszerző személyes tárgyait, relikviáit 

mutatja be. 

Szállásunkra érve szabadprogram részeként a város jeles szakmai emlékét, a jelenünkben is működő 

Százéves Cukrászdába látogattunk. A korhű, eredeti biedermeier berendezésű helyiségei 

szemetgyönyörködtetők, a finom sütik, csokik láttán bizony „elcsábultunk”. Élve a lehetőséggel, 

késő estig a gyulai Várfürdő a Harruckern-Almássy Kastély barokk épülete mellett lévő wellness és 

termálvizes medencéiben frissültünk. A fürdő egyik öreg (pusztuló) fáját Erkel-fának hívják, mivel 

alatta komponálta Erkel Ferenc a Bánk bán zenéjét. 

Másnap reggel a  Ladics Házban tettünk látogatást, mely hazánkban a vidéki polgárság világának 

egyedüli teljesen berendezett tanúja. A földszintes polgárház a 19. század elején épült, barokk 

stílusban, jegyzői lakásként. A hagyományőrző családban öt generáción át maradtak meg az 

életmódjukat tükröző bútorok, tárgyak, öltözékek, valamint a családi könyvtár és 

dokumentumgyűjtemény. 

Gyula városának nagy múltú, ám feledésbe merült épülete újult meg. Az egykori grófi rezidenciából 

Gyulai Almásy-Kastély Látogatóközpont létesült.  Magyarországon egyedülálló állandó kiállítása 

és interaktív elemei szemléltetik nemcsak a főúri életforma, hanem az egykori kastély életét 

működtető cselédség mindennapjairól is betekintést nyerhettünk a kiváló Idegenvezetőnk 

segítségével.  

A Gyulai Vár Közép-Európa egyetlen épségben maradt téglavára, amelyet 1314-ben Károly Róbert 

építtetett, majd a későbbiekben fejlesztettek tovább. A várból szállították Aradra 1849-ben a 
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kivégzendő honvédtiszteket. A vár udvara várszínház-játékok és hangversenyek színhelye. Belső 

termeiben vártörténeti kiállítás, a vár mellett pedig csónakázó tó van. 

Gyulán volt plébános a két világháború között báró Apor Vilmos, a későbbi vértanú - győri püspök. 

A ma Gyulához tartozó, középkori Ajtóson élt a XIV. sz.-ban Ajthóssy Antal ötvösmester, akinek 

az unokája Németország világhírű festője, Dürer Albrecht - jelentős az egyházművészeti 

munkássága is.  

Felejthetetlen kirándulásban volt részünk ismét! Köszönet a szervezőknek, a résztvevőknek! 

A látottakat és az élményeinket próbáljuk sűrítve, röviden megosztani a kedves Olvasóval. A 

kirándulások természetesen teljes egészében önköltségesek. 

Martonné Szekfű Judit 

JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZTANFOLYAM 

Kedves Ászáriak és környékbeliek! 

A közeljövőben – 2017. július 14-16-i hétvégén – újból ellátogatok községükbe, ahol egy rendkívül 

érdekes rajztechnikát mutatok meg és tanítok meg csupán 3 nap alatt a kedves érdeklődőknek és 

jelentkezőknek. 

 

Van, akinek már ismerősen hangzik a jobb agyféltekés rajztechnika, van akinek kevésbé. 

Az említett rajztechnika egy amerikai hölgy, Betti Edwards nevéhez fűződik, aki azokat az 

alapkészségeket kezdte együtt alkalmazni, melyek velünk születtek és mindenkiben ott van. 

Tulajdonképpen egy teljesen más látásmódban kezdünk megfigyelni mindent, ami magába foglalja 

természetesen az említett rajztechnikát és így kialakulnak a szebbnél szebb alkotások.   
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Ez a rajtechnika nem kíván semmiféle rajzi előképzettséget és 3 nap alatt egészen a pálcikaembertől 

eljut a résztvevő, az élethű alkotásokig. 

Amit még pluszba kap az ember a technika elsajátításával, az nem más, mint a türelem, 

koncentráció képességének fejlődése, javítása, önbizalom növelés, és ha csupán szeretne többször 

elcsendesedni, de nem tudja, hogy hogyan tegye, jöjjön el a tanfolyamra és élje át a lehetetlennek 

tűnő valóságot! 

P. Bandi Tímea 
 

A VÉDŐNŐ HÍREI 

12 egészséges tanács a Nemzeti Rákellenes Nap alkalmából 

Sokszor esik szó a daganatos betegségek gyógyításáról, új kezelési lehetőségeiről. Érdemes 

azonban észben tartani a régi igazságot: a legjobb gyógymód a megelőzés.  Ezért a személyes 

felelősség az egészséges életmód kialakításában tematikával szervezett konferenciát a Magyar 

Rákellenes Liga, ahol a megújult Európai Rákellenes Kódexet is bemutatták. 

Magyarországon 1993 óta minden év április 10-én tartják a Nemzeti Rákellenes Napot. 

Az elmúlt 100 évben nagy fejlődésen ment keresztül az orvostudomány a daganatos betegségek 

kezelésében, azonban a megelőzés még midig az egyik legfontosabb lehetőség.  

 Az idén 30 éves kiadvány a bizonyítékokon alapuló orvoslás jegyében megújult, de a célja 

változatlan: tájékoztatni az embereket azokról a lehetőségekről, amikkel ők maguk vagy 

családtagjaik tehetnek a daganatok kialakulása kockázatának csökkentése érdekében. 

Az életmód megváltoztatására ösztönző tanácsokat 12 pontba szedték, melyek megtartásával az 

évek, vagy akár évtizedek múlva fenyegető daganatos betegség kialakulásának kockázata 

csökkenthető: 

1. Dohányzás: amennyiben dohányzik, mielőbb szokjon le, valamint kerülje a passzív 

dohányzás okozta veszélyeket is! Otthonát tegye dohányfüst mentes övezetté! 

2. Egészséges testsúly: törekedjen az egészséges testsúly elérésére, és megtartására! 

3. Testmozgás: próbáljon minél többet mozogni, legyen minél aktívabb, ne töltsön túl sok időt 

ülő helyzetben! 

4. Táplálkozás: egészséges ételeket fogyasszon, iktasson be étrendjébe sok teljes kiőrlésű 

gabonából készült terméket, hüvelyeseket, zöldséget és gyümölcsöt. Mértékkel fogyasszon 

cukros vagy túl zsíros ételeket! Kerülje a feldolgozott hústermékeket, mértékkel fogyasszon 

vörös húsokat és magas sótartalmú ételeket! 

5. Alkohol: tartson mértéket az alkoholfogyasztásban, de az a legjobb, hogyha egyáltalán nem 

fogyaszt semmilyen alkoholt! 

6. Napozás, UV-terhelés: óvakodjon a túlzásba vitt napozástól, a gyermekeket fokozottan óvja 

a napsugárzástól, valamint használjon naptejet; mértékkel használjon szoláriumot! 

7. Szennyező anyagok: kövesse a szükséges biztonsági előírásokat és összességében is 

óvakodjon a rákkeltő anyagoktól (például azbeszt, benzol, levegőszennyezés, stb.), 

függetlenül attól, hol is tartózkodik! 

8. Sugárzás: tudakozódjon róla, hogy otthona, környezete nincs-e kitéve a természetes, magas 

radonsugárzásnak, ha igen, tegyen lépéseket ezen állapot csökkentésére! 

9. Szoptatás: a kismamák a szoptatással együtt csökkenthetik a daganatos megbetegedések 

kialakulásának kockázatát, éppen ezért, ha csak teheti, szoptassa kisbabáját! 

10. Hormonterápia: a hormonpótló kezelések növelhetik a rák bizonyos fajtáinak kockázatát, 

ezért csak korlátozottan alkalmazzon ilyeneket! 

http://napidoktor.hu/dieta/eletmod-valtoztatassal-az-erelmeszesedes-ellen/
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11. Védőoltások és fertőzések: gondoskodjon arról, hogy gyermekei részt vegyenek a 

következő oltási programokban: Hepatitis B, Humán papillomavírus (lányok). 

12. Szűrés: az életkor előrehaladtával rendszeresen vegyen részt a különféle szűrő 

programokban, hiszen a korai felismeréssel egyenes arányban nőhet az adott kezelés 

sikeressége! Szűrések: vastagbélrák (férfiak és nők), emlőrák és méhnyakrák (nők), 

prosztata szűrés férfiak esetében 50 év felett javasolt. 

Pékné Polgár Helga /védőnő/  

 

Á s z á r i  F a l u n a p  
2 0 1 7 . 0 5 . 2 7 .  

 

 13:45 Ünnepélyes megnyitó 
 14:00 EX-M „ászári” zenekar 
 15:00 Aladin és a csodalámpa című interaktív 

gyermekműsor 
 16:00 Gütyül Gang ácsi rapbanda 
 16:30 Kis Langallik Néptánccsoport bemutatója 
 17:00 Nyertes Páros: Nyertes Zsuzsa-Harsányi 

Gábor műsora 
 18:00 Jolly&Suzy 
 19:00 Tombola sorsolás 
 20:00-2:00 Retro Disco – utcabál 

További programok: 

 Turi József Emlékverseny, Ászár Község Nyílt Sakkbajnoksága a Közösségi 
Házban, 

 Lovaskocsikázás, állatsimogató, 
 Elektromos kisautózás, csónakázás, 
 Gyöngyfűzés, aranytetoválás, zokni ló készítés, 
 Gyermek sportvetélkedő, aszfaltrajzverseny, 
 Egészségügyi sátor, mentőautós bemutató, 
 Borkóstoló – Bősze Pincészet, Petőcz Pincészet, 
 Öregfiúk foci és egyéb sportprogramok a bitumenes pályán, 
 Étel-ital sátor. 

 


