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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 1 5 .  J A N U Á R - F E B R U Á R  
 

Öllős Mór: Jászai szülőházában 

Évszázadot hord már a hátán. 

Kicsi szobáit bejárván 

Oly áldott ihletés ölel meg, 

Örök derűje szent egednek, 

Te művészet, te halhatatlan… 

Csodálat csordul e szavakban. 

 

Igen! − Itt ringatta a bölcső, 

Ringása messzeségből feljő 

És felzokog e drága csendben, 

Nem sírtak ennél több keservben 

Mint itt. És mind róla beszélnek 

E falakba ivódott képek. 

S e kínból mégis milyen szép lett! 

Ki ismert volna e kislányban 

A szellem nagy magaslatára? 

A szivárványszínű beszédre, 

Mely a lélek mélységét hozza 

Önmagából, − lelkeket fogva. 

Hogy magára leljen az ember, 

Ő zokogott, - mennyi szerepben, 

Nem is szerep volt, − belső égés, 

E kis hajlék táplálta fényét. 

A sóhajhoz itt volt a forrás, 

Ászári szél adta a sodrást 

A hullámhoz, mely szerte széledt… 

 

Most oly jó ringatózni benned, 

Te kis bölcső, te régi kezdet. 

Nagyot adtál, nem is lesz véged, 

Míg a földön van színművészet. 

 

 

 

 

Kedves Olvasó! 

Aki tudja, hogy ez a vers mikor íródott és 

milyen alkalomból szavalták el először, az írja 

meg a polgarmester@aszar.hu e-mail címre. 

POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI 

Képviselő-testület hírei 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendeleteit, az ülésekről készült 

jegyzőkönyveket megtalálhatják a Közösségi Ház könyvtárában illetve a www.aszar.hu honlapon. 

Azonban az elmúlt időszak fontosabb képviselő-testületi döntéseiről kronológiai sorrendben itt az 

újság hasábjain olvashatnak egy rövid tájékozatót. 

Az alakuló ülést követően 2014. november 18-án tartotta első tanácskozását a képviselő-testület. 

Egyhangú szavazással elfogadásra került Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzata. Az SZMSZ-ben rögzítésre került, hogy a képviselő-testületi 

üléseket −július és augusztus kivételével − minden hónap második csütörtökén, 16 órai kezdettel 

tartjuk. Az ülések nyilvánosak, napirendjüket közzétesszük a település honlapján és hirdetőtábláin. 

A képviselőtestület elfogadta a 2015. évi belső ellenőrzési tervet, melynek keretében a 2015. évben 

Ászár Község Önkormányzata esetében a fejlesztési, beruházási, beszerzési feladatok ellátásának 

szabályozottsága és gyakorlata ellenőrzését, az Ászári Közös Önkormányzati Hivatalnál pedig, a 

2014. évi költségvetési gazdálkodási változások miatt – a 36/2013. (IX. 13.) NGM-rendelet 

előírásainak megfelelő zárómérleg elkészítésének ellenőrzését rendelte el. 

mailto:polgarmester@aszar.hu
http://www.aszar.hu/
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Az Önkormányzat az Ászári Jászai Mari Általános Iskola Intézményi Tanácsába Vargáné Zalka 

Andrea képviselőt delegálta tanácstagnak. 

Szintén ezen az ülésen a Felszabadulás utca nevét a Képviselő-testület egyhangú döntéssel 

megváltoztatta, így az utca új neve: Hérics Márton utca. A döntés rövid indoklása: Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14.§ (2) bekezdés b) pontja 

értelmében közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan kifejezést vagy olyan szervezet 

nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. Ugyanezen szakasz 

(3) bekezdése kimondja, hogy ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a 

tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar 

Tudományos Akadémia állásfoglalását. A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásának 

részlete a Felszabadulás kifejezésről: „Bár az idegen ország fegyveres erejének számító német 

hadsereg kiűzése és az önkényuralmi nyilaskeresztes hatalom megtörése számos civilt mentett meg 

a haláltól vagy közvetlen életveszélytől, más civil emberek vagy néha ugyanazok életét viszont a 

szovjet hadsereg, vagyis szintén egy idegen ország fegyveres ereje sodort életveszélybe vagy ölt 

meg. Utóbbiak hozzátartozói számára a felszabadulás kifejezés használata kegyeletsértő is lehet. A 

kifejezés a kommunista diktatúra egyik legfontosabb állami ünnepére, ezzel az önkényuralmi 

politikai rendszerre közvetlenül utal, ezért nem használható.” 

A Perczel Mór utcában 12 évvel ezelőtt készült új útburkolat, amelynek a szélessége nem teszi 

lehetővé a két nyomsávos közlekedést, ezért az előzéseknél, a szembejövő forgalom elkerülésénél 

nagy terhelés hárul az útpadkára. Az ászári önkormányzat mindig nagy gondot fordított ennek az 

útnak a padkázására, kőzúzalékkal való feltöltésére, annak ledöngölésére, de az utóbbi 3 évben 

elmaradtak ezek a munkálatok, így az aszfaltréteg látványos romlása megindult. Az út széle 

letöredezett, kikátyúsodott, ezért a Képviselő-testület megszavazta − a tél beállta előtti − útpadka 

felújítását. 

Ászár község 2013. január elsejétől Kerékteleki és Bársonyos településekkel közös önkormányzati 

hivatalt tart fent. A 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§ (3) bekezdése értelmében az 

önkormányzatok az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül közös 

önkormányzati hivatalt hozhatnak létre, vagy szüntethetnek meg. Bársonyos település 

önkormányzata, − a jobb normatív finanszírozás reményében – Réde illetve Bakonyszombathely 

polgármestereivel tárgyalt az új közös hivatal létrehozásáról. Ez az információ tette szükségessé a 

2014. november 26-ai rendkívüli testületi ülést, amelyen a képviselők egyhangúlag elfogadták azt a 

határozatot, amely kimondja, hogy Bársonyos település kiválása esetén, a kiválásból eredő 

többletköltséget Bársonyos önkormányzata állja. Azóta a kiválás megtörtént, így 2015. január 

elsejétől Ászár, Kerékteleki önkormányzatával tart fent közös hivatalt, mivel egyik település sem éri 

el a 2000 fő lakosságszámot. (Fontos megjegyezni, hogy csak a hivatal közös, minden egyébben 

független a két önkormányzat. Ez semmiféleképpen nem hasonlítható a 2002. előtti Kisbér-Ászár 

közös önkormányzathoz.) 

A 2014. december 11-ei ülésen módosítottuk Ászár Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési 

rendeletét. Köztudott, hogy az útnyilvántartási statisztikai hiba miatt településünket 2014-ben a 

Központi Költségvetésből mintegy 45 millió Ft-tal túlfinanszírozták, amit vissza kell fizetnünk; 

ezért a Képviselő-testület megrendelte Ászár község belterületén lévő helyi közutak 

nyilvántartásának elkészítését Titán Mérnöki Iroda Bt. cégtől 280 ezer Ft +ÁFA értékben. 

Ezen az ülésen döntöttünk az Ászári Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó megállapodás és 

Alapító Okirat módosításáról, mert ekkor már hivatalossá vált Bársonyos kiválása. 

Szintén ezen az ülésen került megvitatásra, majd elfogadásra Ászár Község Képviselő-testületének 

2015. évi munkaterve. 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175619&srcid=ol9139#sid677632
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Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag megszavazta, hogy csatlakozni 

kíván a Kisbéri Kistérségi Társulás közös kiadványának létrehozásához ászári részről 130 

példányszám megrendelése mellett 181,86 ezer Ft + ÁFA költségviseléssel, 8.66% terjedelemmel. 

A képviselő-testületi ülést követően tartottuk a 2014. évi közmeghallgatást. Itt a képviselőkön kívül 

38 ászári állampolgár jelent meg. A hozzászólások, kérdések (13 db) tartalmát pár szóban lehet 

összefoglalni: utak, járdák, árkok és kátyúk. Az előző képviselő-testületek nagyon sokat tettek 

ezekben az ügyekben, de sajnos ezek újratermelődő jelenségek. A mostani testület is kiemelt 

feladatnak tekinti ezen problémák megoldását. A 2015. évi költségvetésben a kisebb közterületi 

problémák megoldása mellett külön költségvetési tételként tervezte be a Petőfi utca (nagyobbik 

rész) és a Kinizsi utca aszfaltozását. 

A 2015. január 15-ei ülésen az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról készült 

beszámolót fogadta el a testület. Ezt követően megvitatta, majd egyhangúlag elfogadta a Képviselő-

testület 2015-2019. évre szóló gazdasági programját, fejlesztési tervét, melyet megtalál a tisztelt 

Olvasó a cikk elején említett helyeken. A gazdasági programismeretében a 2015. évi költségvetés 

került előkészítésre, a részletes tervezés az itt elfogadott elvek mentén kezdődött meg. (Megj.: 

2015.02.12-én a Képviselő-testület elfogadta a 2015. évi költségvetést, de erről majd a következő 

számban számolok be.) 

Pekár Zsolt 
polgármester 

Anyakönyvi hírek 

Sok szeretettel köszöntjük községünk újszülötteit: 

Takács László és Guzs Brigitta kislánya: Zsófia 

Szabó Róbert és Ács Anita kisfia: Zsombor 

Szeibert Tamás és Braun Hajnalka kisfia: Kristóf 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 

Garas János Jenő (59 éves) 

Gellér Pálné (92 éves) 

Zalka Ferencné (77 éves) 

Budai Jánosné (65 éves)  

dr. Istvándi Csilla 

jegyző 

MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

2015. január 22. nemzeti himnuszunk születésnapján, megemlékezést tartottunk a Magyar Kultúra 

Napja alkalmából. 

Az ünnepi műsor apró betekintést nyújtott a magyar kultúra sok évszázados kincsesházának 

végtelen gazdagságába. A remekművek széles és színes skálája szolgálja a lélek nemesedését, 

ember voltunk kiteljesedését. Hagyományainkra, nemzeti tudatunkat megerősítő múltunkra 

emlékeztetnek bennünket. 

Zséfár Csilla ünnepi beszédét követően a magyar kultúra sokszínűségét és értékét volt hivatott 

alátámasztani az ünnepi műsor, ahol a Jászai Mari Általános Iskola zeneművészeti tanulói 

népdalokat szólaltattak meg hangszerükön, ezt követően az ászári néptánccsoport táncaival és 

énekeivel szórakoztatta a közönséget. Majd az ászári Nyugdíjas Klub népdalcsokrát hallgathatták 

meg a jelenlévők, végül az estét Tóth Gáborné zongora játéka zárta. 
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A jelenlevők a magyar kultúra több ágából is kaphattak ízelítőt, hisz fontos ennek ismerete, mert 

kultúra nélkül sem emberek, sem magyarok nem vagyunk. 

Elsődleges feladatunk embernek és emberiesnek lenni, és jó európainak lenni és jó magyarnak 

lenni, alkotó akaratnak s alázatos munkásnak kell lenni, hogy azt a lelket és nyelvet, melyet rövid 

időre örökbe kaptunk új szellemmel fényezve, csorbítatlanul át tudjuk adni utódainknak. 

Ez a küldetésünk – áldjon vagy verjen sors keze – ez a mi küldetésünk. 

Zséfár Csilla 

művelődésszervező 

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

Ne mérgezzük magunkat! 

Főleg téli időszakban vehető észre településünkön, hogy a levegőben a légúti rendszert ingerlő 

gázok terjengnek. Sokan égetnek el fűtés céljából műanyagokat, gumikat, de olyanok is vannak, 

akik így próbálnak megszabadulni a feleslegessé vált műanyag termékeiktől. Talán nem is tudják, 

hogy ezzel milyen nagy kárt okoznak környezetüknek, de saját maguknak is. A műanyagok égetése 

közben rövid és hosszú távon is mérgező gázok szabadulnak fel, amelyeket mi és gyermekeink 

lélegezünk be. Kérek mindenkit, hogy legyen körültekintőbb ebben a kérdésben is, és amennyiben 

környezetében ilyet tapasztal, a saját egészsége érdekében figyelmeztesse az „elkövetőt”! Az 

interneten nagyon sok hasznos információt olvashatnak erről, de az ászári honlapra is feltettem egy 

ezzel kapcsolatos ismeretterjesztő anyagot. 

 

Kóborló kutyák 

Az utóbbi időben sok bejelentés érkezik a hivatalunkba az utcán kóborló kutyák miatt. A főleg kora 

reggeli vagy késő esti órákban gyalogosan illetve biciklivel közlekedők szinte félnek ezektől a 

szabadon kószáló ebektől. Településünk jegyzője több kutyatulajdonost is felszólított az állatok 

biztonságos tartására, sőt volt olyan eset is, hogy elszállíttatta az utcán illetve mások portáján 

csatangoló „házőrzőt”, amelynek komoly költségét a tulajdonossal fizettetnek meg. Kérek minden 

kutyatartó, hogy tartsák bezárva kutyáikat! Kerüljük el a kellemetlenségeket és előzzük meg a 

kutyák okozta baleseteket! 

 

Pekár Zsolt 
polgármester 



 5 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 

KITÜNTETETT ÁSZÁRI VÉRADÓK 

Balogh Zoltán, Emberi Erőforrások Minisztere 2014. november 27-én Pro Vita díjat adományozta 

Nagy László ászári lakos, 113-szoros véradó részére. A rangos díjátadóra másnap, Keszthelyen 

került sor. 

A Pro Vita díjat az életmentésben tanúsított példamutató magatartásért adományozzák. Nagy 

Lászlót, mint a megyénk egyik legkiválóbb véradóját a Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt 

Szervezet jelölte a díjra. 

Bár véradásért minden megyéből évente csupán egy ember kaphat ilyen elismerést – és a díjazottak 

kivétel nélkül 100-nál többszörös véradók –, 2014-ben Ászár mégis két kitüntetettre lehet büszke: 

Győr-Moson-Sopron Megye színeiben a szintén ászári születésű Riez Barnabás kapott még 

ugyanekkor Pro Vita díjat. 

Nagy László 18 éves kora óta véradó, mert úgy érzi, ezzel az önkéntes adománnyal valóban segíthet 

másokon. A véradással a kitüntetés óta sem hagyott fel: a napokban kapta az értesítést, hogy a 

karácsony előtti kisbéri gyűjtésen leadott vérét egy súlyos sebesült részére már kiszállították. 

A két ászári érdekeltségű díjazott együtt üzenik mindenkinek: ADJ VÉRT, hogy életet ments! 

 
 

Ászári biciklis fiúk 

Pintér Patrik és Janó Ádám ászári hetedik osztályos fiúk tavaly májusban kezdtek el versenyszerűen 

biciklizni a Tatanka Racing Team csapatnál. A háromfordulós Nyugat Mountain Bike Maraton 

Kupa 2014 rövid távú (30 km) versenyen U15-ös kategóriában indultak Eplényben, Zircen és 

Balatonfűzfőn. Összesített pontok alapján Patrik 3. míg Ádám a 4. helyen végzett, a 

csapatversenyben pedig fölényesen győzetek. 2015. február 7-én Veszprémben egy díjátadó gála 

alkalmával vehették át a díjaikat. 

Gratulálunk a fiúknak a szép sikerekhez és eredményes biciklis évadot kívánunk nekik! 

 

Pekár Zsolt 
polgármester 
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CIVILSZERVEZETEK HÍREI 

Az Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület beszámol 2014 évben végzett 

munkájáról 

Egyesületünk 2014-ben 29 fős taglétszámmal működött, ezen kívül 4-5 fő segítette munkánkat.  

A 2014-es esztendőnek konkrét tervekkel, határozott célokkal indultunk neki. 

Január elején kivágtuk a Gurdon-téri gémeskút kávájához, ágasához, géméhez való faanyagot. 

Február közepén sokat megélt ászáriak meséltek nekünk egy teadélután keretében régmúlt időkről.  

Már a hó közepén nekiláttunk a római katolikus templomkertbe tervezett Nemzeti Összetartozás 

Emlékhely engedélyezési dokumentációinak beszerzésének, elindítottuk az emlékhely 

kialakításának kezdeti lépéseit. 

Március elején egyesületünk tagsága kiránduláson vett részt, Budapesten a Parlamentet néztük 

meg. Elzarándokoltunk a Fiumei úti sírkertbe, ahol rendbe tettük Jászai Mari sírját és tisztelegtünk a 

híres tragika nyughelyénél. 

Április hónapban lefestettük településünk régi nyomós (artézi) kutjait. Felköszöntöttük községünk 

egyik legidősebb lakóját, Kiss Józsefet, 90. születésnapján. 

Május végétől elkezdtük a gurdon téri gémeskút részeinek megmunkálását. 

Június közepén újjá építettük a régi gémeskutat, majd Szent Iván napjára megszerveztük, majd 

lebonyolítottuk - nagy dínom - dánom közepette - átadását. 

E hónaptól kezdődően további három hónapon keresztül folyamatosan dolgoztunk a Nemzeti 

Összetartozás Emlékhely kialakítási munkálatain. 

Júliusban egy családfa-kutatáshoz nyújtottunk segítséget. Első világháborús fotókból kiállítást 

rendeztünk a Közösségi Házban. 

Szeptemberben lebonyolítottuk a Nemzeti Összetartozás Emlékhely átadó ünnepségét. Továbbá 

egy, a gyalázatos kommunista diktatúra által a Gulag rabságába kényszerült volt hadifogoly 

történetét rögzítettük. 

Október hónapban bemutattuk településünk új polgármesterének egyesületünket és beszámoltunk 

eddig végzett munkánkról, ismertettük további céljainkat. 

Meghívtunk egy várkutatót, aki tartalmas előadáson mutatta be a megyénk területén még fellelhető, 

de már-már elfeledett régi várromokat. 

Novemberre készen lett az ászári leventék történetét bemutató gyűjtőmunkánk. 

December közepén Dr. Varga Tibor jogtörténész, a Szent Korona Országáért Alapítvány elnöke 

előadásával zártuk az esztendőt. 

Az év folyamán részt vettünk településünk valamennyi nemzeti ünnepén. 

A kutató, gyűjtő munkánkat egész évben végeztük. Folyamatosan gondoztuk a Dózsa György utca 

végi keresztet. Taggyűléseinket havi rendszerességgel megtartottuk. 

Mindenképpen meg kell jegyezni, hogy egyesületünknek voltak olyan céljai, melyeket egymaga 

nem tudott volna valóra váltani. 

Segítségünkre volt többek között az önkormányzat képviselő testülete, a Római Katolikus 

Egyházközség és sok magánszemély is. 
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A végszó mindenképpen a köszöneté, mindazoknak, akik bármilyen módon segítettek céljaink 

megvalósításában. Hálával tartozunk a kétkezi munkáért, az adományokért, az ötletekért, a 

jó szóért, a jó indulatért, a segítőszándékért! Köszönjük! 

S kérjük, álljanak mellénk idei évi céljaink megvalósításában is! Kis szeletkéje vagyunk 

településünknek, de amit teszünk szívvel-lélekkel tesszük. Idei évi programtervünk olvasható lesz 

többek között Ászár község honlapján. 

Kálmán János 
Elnök 

Hérics Márton Plébánosra emlékeztünk 

„Őseidnek szent hitéhez, nemzetséged gyökeréhez, 

Ember, ne légy hűtlen soha!” 

A 2015 esztendőben az Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület munkáját a Hérics-év 

jegyében végzi. 

Hérics Márton plébános halálának 100. évfordulójára, 2010-ben emlékművet avattak településünk 

katolikus templomának kertjében. 

Itt adóztunk szerény megemlékezéssel, koszorúzással Főtisztelendő Úr emlékének, születése 160. 

évfordulója napján, január 28-án. 

Ezt követően a Közösségi Házban idézte fel Kálmán János az egyesület elnöke plébános úr 

munkásságát. 

„Hérics Márton 1884-1887-ig Bokod községnek volt plébánosa, majd 1887. április 8-tól kapta meg 

kinevezését az ászári plébánia élére. 

1907-ig szolgált Ászáron, majd négy évet töltött a kisbéri plébánián. Ott is halt meg 1910. május 

18-án. 

Az itt eltöltött 20 év alatt meghatározó egyénisége volt Ászár község életének és fejlődésének. 

Munkájának eredményeit az egész község élvezhette. 1887-től a századfordulóig a település soha 

nem látott fejlődésnek indult gazdasági és kulturális téren egyaránt. 

Nagyon nagy műveltségű, széles látókörrel rendelkező világi gondolkodású egyéniség, igazi 

polihisztor volt, aki egyházi, vallási, kulturális és botanikai témákból egyaránt publikált a Religio-

ban, a Jó Pásztor-ban és az Isten Igéjé-ben. 

Kiváló szónok is volt, 1891-ben Szent István király ünnepén Bécsben prédikált a kapucinusok 

templomában, ahol Ferenc József császár is jelen volt. 

Kiváló szervező egyéniség volt, akiről azt tartotta a köztudat, hogy mindent el tudott intézni. 

Ő szervezte meg Ászáron az első társadalmi kört, valamint a tűzoltó egyletet, amelynek elnöke volt. 

1890-ben alapítója és igazgatósági tagja volt a kisbéri székhelyű Gesztesi Járási 

Takarékpénztárnak, valamint vezetőségi tagja volt a Dunántúli Közművelődési Egyesületnek. 

A századfordulón saját téglagyára is volt, mely sok ászári családnak adott munkát és megélhetést. 

Ő volt a községben az az alkalmas ember, aki a községi igénynél és az anyagi tehetségnél nagyobb, 

modernebb iskolát építsen, amely 1892 októberében el is készült. Tagja és elnöke volt az akkori 

iskolaszéknek. 
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Ő szervezte meg a községben az iskolai könyvtárat, amely népkönyvtárként is funkcionált. 

Csongrády Bélával, az akkori néptanítóval együtt tagja volt az országszerte mindenhol megtalálható 

Jézus Szíve Imatársulatnak. Ászáron ők szervezték meg a Mária lányok társulatát. 

A fentiekből is látszik, hogy Hérics Márton egy széles körű műveltséggel és kitágult látókörrel 

rendelkező egyéniség volt, aki maga korában messze meghaladta a kor átlagemberét, több nyelven 

beszélt, és széleskörű kapcsolatokkal rendelkezett.” 

A fenti forrás Dr Árvai Lajos Polgármester úr 2010. június 11-én,  

az emléktábla avatáson elhangzott ünnepi beszédének részlete  

Hérics Márton síremléke a kisbéri felső temetőben található, melyen az alábbi sírfelirat olvasható: 

„Itt nyugszik főtisztelendő Hérics Márton, szül.: 1855 január 28., megh.: 1910 május 18., 

Nyugodjék békében!” 

Egyesületünk felvállalta, hogy idén, halálának évfordulójára rendbe teszi-teteti a ma sajnos 

elhanyagolt, gondozatlan és a plébános úr emlékéhez méltatlanul rossz állapotban lévő síremléket, 

nyughelyet. 

Lejegyezte: Kohlné Ivánkai Katalin 

Egyesületi tag 

Á S Z Á R I  S A K K - E G Y É N I  B A J N O K S Á G  

Idősebb BÁNSZEGI ATTILA emlékverseny 

Bánszegi Attila meghívó levele 

Kedves Ászári Sakkbarátok! 

Kezdeményezésemre és javaslatomra a Sakkbarátok Egyesülete megszervezi és megrendezi Ászár 

község egyéni sakk bajnokságát 2015. február 28-án Ászáron a Közösségi Házban.  

Az utolsó ászári egyéni sakkverseny 1997.02.08-án volt. Joggal merülhet fel a kérdés mindenkiben, 

hogy miért nem rendeztünk 18 éven keresztül Ászáron egyéni bajnokságot? Mentségünkre 

mondom: nyílt ászári bajnokságot rendszeresen tartottunk, a Túri József emlékverseny a falunapi 

események szokásos és hagyományos nyitó programja minden évben. De az a verseny nyílt, tehát 

bárki indulhat rajta nem csak ászáriak. 

Én azért nem kezdeményeztem eddig, mert egyrészt jó ideig én számítottam a „legerősebb” ászári 

sakkozónak, másrészt az egyesület elnökeként nem kívántam olyan versenyt szerveztetni és 

rendeztetni, amelyen saját magam vagyok az egyik fő esélyes . . . Hogy mások miért nem javasolták 

és kezdeményezték, azt nem tudom, de nyílván szerepet játszott benne az , hogy rettenetesen 

megváltozott körülöttünk a világ az utóbbi 15-20 évben. Kinek van itt még ideje sakkozni!? 

Ma már nem számítok esélyesnek és sem elnök, sem vezetőségi tag, sem csapatvezető nem 

vagyok… 

Nagy szeretettel hívlak Benneteket Ászár község egyéni sakk bajnokságára azért is, mert 

egyesületünk Édesapám emlékversenyeként rendezi meg! Bízom benne és nagyon remélem, hogy 

2015 évtől kezdődően minden évben két ászári egyéni sakk bajnokságot fogunk tudni megrendezni: 

egyesületünk évzáró közgyűlésének napján a zárt versenyt és falunapkor pedig a nyílt bajnokságot. 

Tiszteljetek meg bennünket azzal, hogy az alábbi elérhetőségeinken előzetesen jelentkeztek és 

megadjátok saját elérhetőségeiteket, mert akkor folyamatosan és naprakészen tudunk tájékoztatni 

minden ászári sakkbarátot az éppen aktuális eseményekről és a különböző versenyzési 

lehetőségekről. 
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Sebestyén Gábor egyesületi elnök 06 / 30 / 6995–352  sebestyengabor@gmail.com 

Bánszegi Attila   06 / 20 / 9411–359  banszegiattila@gmail.com 

Szeretnénk az elnyerhető serlegek, érmek és oklevelek mellet, minél több különdíjat kiosztani a 

résztvevők között, már csak azért is fontos az előzetes jelentkezés, nevezés, hogy tudjunk készülni 

megfelelő számú díjjal! 

Megfelelő résztvevői létszám esetén hirdetni fogunk tudni: ászári egyéni bajnokot és helyezetteket, 

női bajnokot és helyezetteket, junior bajnokot és helyezetteket, szenior bajnokot és helyezetteket. 

Természetesen nem fogjuk a lakcím kártyákat ellenőrizni: „…ászári az, aki ászárinak tartja 

magát…”. Tehát, ha valakinek nincs bejelentett lakcíme Ászáron, de életvitelszerűen itt él, 

dolgozik, ide köti munkája, vállalkozása, itt jár, vagy itt járt iskolába, innen származott el, vagy 

hozzátartozói élnek itt, az nevezhet. 

Nagy örömünkre szolgálna, ha minél több gyermek, fiatal, felnőtt és idősebb sakkbarátunk fogadná 

el meghívásunkat, szülő a gyermekével, unoka a nagyszülővel együtt venne részt versenyünkön ! 

Sakkbaráti üdvözlettel: 

Bánszegi Attila 

 

Meghívó 

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt 

2015. február 24-én 18 órai kezdettel 
az 

Oktatás Ászáron című 

Ászári füzetek 
harmadik részének bemutatójára 

Helyszín: Közösségi Ház 

 
Mazalin Zsuzsanna 

Zséfár Csilla 
 

Megjegyzés: A Népfőiskola ezen rendezvénye nagyon jól illik a Jászai Napok 

rendezvénysorozatunkba, hiszen a régi iskola építéséhez Jászai Mari is hozzájárult és a jelenlegi 

iskola is az Ő nevét viseli. Jobb időzítés nem is választhattak volna az „Oktatás Ászáron” kiadvány 

bemutatására.. A rendezvénysorozat plakátján csak azért nem szerepelt, mert bizonytalan volt a 

nyomdai elkészülés időpontja. 

 

mailto:sebestyengabor@gmail.com
mailto:banszegiattila@gmail.com
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VÉDŐNŐI HÍREK 

Téli fertőzések megelőzése gyermekkorban 

 

A gyermekkori visszatérő felső légúti fertőzések megelőzésére a legtöbb, amit egy szülő tehet, hogy 

tápanyagban gazdag, vegyes étrenddel kínálja a gyermekét, figyel a gyerek D-vitamin-pótlására, és 

minél több időt töltenek együtt a szabadban. 

Ha a gyermek tartózkodik eleget a friss levegőn, és zöldségekben-gyümölcsökben gazdag, vegyes 

táplálkozást folytat, nincs szüksége multivitamin-készítményekre télen sem. 

A felmérések szerint a magyar gyerekek harmada fogyaszt multivitamint. Amennyiben az étrend 

nem megfelelő, a vitaminnak van létjogosultsága. Sajnos itthon azonban inkább azok jutnak hozzá 

ezekhez a készítményekhez, akiknek nem lenne rá szükségük, míg azok a gyerekek, akik 

mennyiségileg és minőségileg is alultápláltak, nem engedhetik meg maguknak a multivitaminokat 

sem. 

Fontos lenne, hogy lehetőleg helyi és szezonális gyümölcsöket, zöldségeket fogyasszunk. Ma már 

tudjuk, hogy egy anya terhesség alatti táplálkozása akár három generációra is kihat. Nem 

szerencsés, ha egy gyerek például a helyi gyümölcsök, zöldségek helyett nálunk nem honos, 

egzotikus tájakról származó termékeken nő fel. A gyümölcsök közül október-novemberben van 

szezonja például az almának, a birsalmának, egyes körte- és szőlőfajtáknak, a diónak és a 

gesztenyének. A zöldségek közül érdemes ilyenkor a padlizsánt, a brokkolit, a 

káposztaféléket,karfiolt  a metélőhagymát, a fekete retket, a céklát, a zellert, vagy a sütőtököt 

választani. 

Kis és nagy gyereknek egyaránt ajánlott a D-vitamin-kiegészítés.  

Multivitamin helyett ajánlott inkább a bőséges zöldség- és gyümölcsfogyasztás. Ha azonban a 

gyerek nem hajlandó zöldséget-gyümölcsöt enni, akkor a téli időszakban javasolt a 

vitaminkészítmények adása, ezek ásványi anyagokat és nyomelemeket is tartalmaznak. Ugyancsak 

van létjogosultsága a vitaminkészítményeknek a gyakorta beteges gyerekeknél, illetve a 

hosszantartó betegség után lábadozóknál is. 

A gyakori légúti fertőzések megelőzésében fontos szerepet játszik a szervezet megfelelő C- és D-

vitamin ellátottsága. Jó tudni azonban, hogy a különféle vitaminokra és nyomelemekre vonatkozó 

ajánlások alapvetően nem megelőzésre, hanem az ismert hiányállapotok kiküszöbölésére születtek.  

 Amikor világszerte megszülettek a D-vitaminra vonatkozó ajánlások, a megalkotóik szeme előtt a 

babák csontrendszerének egészséges fejlődése állt. Azóta azonban egyre több élettani folyamatban 

igazolják a D-vitamin szerepét, és ma már a tél végi fertőzéseket is inkább a D-vitamin-hiánynak, és 

nem a C-vitamin-hiánynak tulajdonítják. A gyermekorvos által felírt D-vitaminkészítmény 

rendszeres szedése egy éves kor után is hasznos minden gyermek számára.  

Jó egészséget kicsiknek és nagyoknak! 

Pékné Polgár Helga 
védőnő
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KEDVES ÁSZÁRIAK! 
 

Az Ászári Kuckó Óvoda és az intézmény Szülői Szervezete 
JÓTÉKONYSÁGI BÁLT 

 rendez, 

 

2015. március 14-én (szombaton), 19 órai kezdettel. 
 

Helyszín: Aranyfürt Étterem 
A bálra szeretettel hívjuk és várjuk a kedves szülőket, ismerősöket, minden 

szórakozni vágyót! 
 

A bál bevétele az intézménybe járó gyermekek programjainak színesítésére 
fog szolgálni. 

Részvételi díj: 3000−Ft/fő 

Vacsora- zene- tánc- tombola 
Tombola tárgyak felajánlását szívesen fogadjuk! 

Jelentkezni lehet az intézményben az óvó néniknél személyesen,  
vagy a 352-334-es telefonszámon. 
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M E G H Í V Ó  
165 évvel ezelőtt – 1850. február 24-én - Ászáron született Jászai Mari. 

Tisztelegjünk a híres tragika emléke előtt! 

A Jászai Napok rendezvénysorozat  

alábbi programjaira tisztelettel hívjuk és várjuk Önöket 

2015. február 21. (szombat) 16 óra 

Dr. Keserü Katalin 
- művészettörténész, egyetemi tanár, a Jászai család tagja –  

előadása a Közösségi Házban. 

Előadásának címe: Jászai Mari élete, művészete 

2015. február 24. (kedd) 
A délelőtt folyamán az iskola tanulói teszik tiszteletüket a színésznő emlékházánál. 

14 órakor: Megemlékezés és koszorúzás Jászai Mari Emlékháznál. 

15 órakor: Mese - és prózamondó verseny  

a környező települések diákjai és óvodásai részvételével az ászári általános 

iskolában. 

2015. március 7. (szombat) 15:30 óra  

Jászai Nap az iskola aulájában 

 Az óvodások Grimm fivérek: Brémai muzsikusok mesejátékát adják elő. 

 Az iskola diákszínjátszó körének tagjai Fazekas Mihály: Ludas Matyi című 

darabjával lépnek színre. 

 A Kis Langallik néptánccsoport mezőföldi és komáromszentpéteri táncokat ad 

elő. 

 A Kis Langallik utánpótlása, az ászári aprócskák somogyi játékot és táncot 

mutatnak be. 

 A rendezvényen fellépnek továbbá a Nyugdíjas Klub tagjai, az iskola 

énekkarosai és zeneszakkörösei, továbbá a mese– és prózamondó versenyen 

legjobb eredményt elért diákjai. 

 A szünetben büfé várja a vendégeket. 

Tisztelettel várunk minden kedves érdeklődőt. 


