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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 1 9 . M Á R C I U S - Á P R I L I S  
 

EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 2019. ÉVI VÁLASZTÁSA  

Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. május 26. napjára (vasárnapra) tűzte ki az Európai 
Parlament tagjainak választását, ekkor 06.00 órától 19.00 óráig lehet majd a szavazóurnákhoz 
járulni.  
Szavazni a Közösségi Házban és az Iskolában kialakított szavazóhelyiségben lehet. 
A választásokkal kapcsolatos kérelmeket (pl.: átjelentkezés, mozgóurna igénylés, stb) továbbra is – 

a Helyi Választási Irodához – a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani.  

Átjelentkezés másik szavazókörbe  

Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatnak be, akik, a szavazás napján Magyarországon, de a 
magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni. 

A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon 2019. május 22. szerdán 16.00 
óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. 

Mozgóurna igénylése  

Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár kérheti, aki mozgásában egészségi 
állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt. Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. 
kényelmi szempontok, munkavégzés miatt) kéri, annak kérése elutasításra kerül.  

A mozgóurna igénylésének szabályai: 

Online igénylés: 
 ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző negyedik napon 2019. május 22. 

szerdán 16.00 óráig nyújtható be. 
 ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00 óráig nyújtható be. 
Személyesen történő igénylés: 
 A szavazást megelőző második napon 2019. május 24. pénteken 16.00 óráig nyújtható be a 

helyi választási irodához. 
Postán (levélben) történő igénylés: 
 A szavazást megelőző negyedik napon 2019. május 22. szerdán 16.00 óráig kell megérkeznie 

a helyi választási irodához. 
Fontos tudni, hogy a választópolgárnak a szavazáskor érvényes személyazonosító okmánnyal 
(személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy új típusú jogosítvány) kell magát igazolnia. Nem 

fogadható el az ismeretség személyazonosság igazolásaként. Kérem ezért a tisztelt 
Választópolgárokat, ellenőrizzék okmányaikat, és ha szükséges, időben igényeljenek új 
igazolványt az okmányirodában. 

Lanczendorfer Melinda aljegyző 

Tisztelt Ászári Választópolgárok! 
2009-ben az ászári választópolgárok 27,84 %-a, míg 2014-ben már csak 19,25 %-a vett részt a 
Európai Parlament tagjainak választásán. Valóban csak ilyen szégyenletesen csekély módon 
érdekel bennünket az, hogy mi történik az Európai Unióban, hogy kik hoznak ott 

törvényeket? Kérem, hogy tiszteljék meg a szabad választás lehetőségét kivívó elődeinket azzal, 

hogy elmennek szavazni, és tiszteljék meg utódaikat lelkiismeretes döntésükkel! Köszönöm. 
 Pekár Zsolt polgármester 
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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 2019. március 21-i rendes ülésen a 2018. évi adóhatósági jelentés megvitatását és elfogadását 
követően a Képviselő-testület - többek között - döntött az idei év út- és járda felújítási 
munkálatokról, kerítésépítésekről, a civil szervezetek támogatására előirányzott összeg növeléséről. 
A Testület nem támogatta a Kisbéri Képviselő-testület Ászár és Kisbér települések közti 

forgalomcsillapító kapuk kialakítására adott ötletét, azonban nyomatékosan kérte a szomszéd 
település döntéshozóit, hogy a 81-es számú főút forgalma által okozott környezetterhelés 
enyhítésére az elkerülő út megépítésének tervét támogassák illetve szorgalmazzák ők is.  

A 2019. április 11-i rendes ülésen a Képviselő-testület a 2018. évi gyermekvédelmi és szociális 
jelentést vitatta meg és köszönetének kifejezése mellett fogadta el. A Testület ezen az ülésen László 
Gábor árajánlatát fogadta el és bízta meg Ászár Község Önkormányzat és intézményeinek a GDPR 

bevezetésével és az adatvédelmi tisztviselői feladatok elvégzésével. 

Zárt ülésen – a polgármester tartózkodása mellett – a Képviselők megfogalmazták véleményüket a 
Jászai Mari Általános Iskola intézményvezetői pályázatával kapcsolatban. 

Pekár Zsolt polgármester 

A n ya kö n yv i  h í r e k  

Sok szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóját: 
Bencze Kitti és Kiss László kisfia: Zalán László 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 
Willisits Vilmos István (70) 

Lanczendorfer Melinda aljegyző 

95 ÉVES ÁSZÁR LEGIDŐSEBB POLGÁRA 

Ászár legidősebb polgárát, Kiss Józsefet (Józsi bácsit) 95. születésnapja alkalmából 2019. április 
10-én, otthonában köszöntötte Pekár Zsolt 
polgármester és Lanczendorfer Melinda aljegyző. 
A polgármester a település szerény ajándékával 
együtt átadta Magyarország miniszterelnökétől, 
Orbán Viktortól érkezett köszöntő emléklapot is. 

Isten éltesse Józsi bácsit jó erőben, egészségben! 
Mi , Ászáriak büszkék lehetünk rá, hogy van egy 

ilyen Józsi bácsink! 

Megjegyzés: „Megjárta a poklok poklát Ászár 
legidősebb embere” címmel a 24 ÓRA megyei napilap is írt Józsi bácsiról. Akiknek nem jár az 
újság, azok megtekinthetik a következő linken: https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-

kozelet/megjarta-a-poklok-poklat-1392010  Pekár Zsolt polgármester 

https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/megjarta-a-poklok-poklat-1392010
https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/megjarta-a-poklok-poklat-1392010
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MÁRCIUS 15-ÉN 1848-49 HŐSEIRE EMLÉKEZETT TELEPÜLÉSÜNK 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének 171. évfordulójára emlékezett településünk 
március 15-én, melynek idén a református templom csendes, meghitt környezete adott otthont. 
Vajsné Fazekas Ibolya mint mindig, most is szívből jövő szeretettel köszöntötte nem csak a 
református, hanem a katolikus, evangélikus híveket is, valamint a más településekről érkezett 
vendégeket. Az ökumenikus istentiszteleten Bajnóczi Márió evangélikus tiszteletes úr csodálatos és 
elgondolkodtató igehirdetését hallgathattuk. 

 

Negyedik éve hagyomány Ászáron, hogy a Bakonyszombathelyi Önkormányzat által szervezett 
Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztivál keretében fellépő csoportokat fogad Ászár e napon. Így az 
iskolában folytatódott a megemlékezés, ahol jómagam Wass Albert igen időszerű üzenetével 
köszöntöttem a tisztelt megjelenteket: 

„Fiatal véreim, határokon innen és túl, ahol csak vagytok: hozzátok szólok. Súlyos idők nyomása 
nehezedik lelkemre s mondanivalómat hosszú esztendők gondja s tudása érlelte. Ti vagytok a 
nemzet jövendője. Veletek él vagy pusztul a magyar. Amit ehhez az egyszerű történelmi tényhez 
hozzáfűzni kívánok, azt fogadjátok szeretettel, mint ahogy szeretettel csordul a szívemből. 

Minden lehetőségtek megvan ahhoz, hogy egy okosabb, emberiebb és talán szebb világot építsetek 
föl magatok köré, mint amilyen a mienk volt.  

Mindez azonban azon múlik, hogy megtudjátok-e őrizni és hajlandók vagytok-e vállalni azt a 
magyar lelki és szellemi örökséget, amit mi vért izzadva átmentettünk valahogy a különböző 
izmusok özönvizén a ti számotokra, hogy ne legyetek lelki koldusok egy özönvíz-utáni új világban. 
Ez az örökség a tietek egyedül, és senki másé nem lehet ezen a földön. Ha ti eldobjátok magatoktól, 
örökre elvész. Nekünk, magyaroknak az Úristen különösen gazdag és színes nemzeti örökséget 
adott. Az egész világon egyedül ez a mienk. Senki nem veheti el tőlünk, mint ahogy mi sem vehetjük 



 
4 

át senkitől azt, ami nem illet meg minket. Hiába beszélünk angolul, franciául, spanyolul, németül, 
attól még nem leszünk sem angolok, sem franciák, sem spanyolok, sem németek. Az ő örökségük 
nem a mienk, s ha majmolni próbálnánk őket, könyökkel betörni közéjük, mindössze a magunk 
egyéniségét, a magunk örökségét veszíthetjük el, az övékét soha sem vehetjük át. Gyökértelen 
idegenek leszünk az emberi világban s lelkileg elpusztulunk benne, mint a gyökerét vesztett fa. 

Véreim, magyarok, jól-rosszul, de valahogy átmentettük számotokra azt a nemzeti örökséget, ami 
Isten rendelése folytán a tietek. Átmentettük azt földrengésen, világégésen, nemzetpusztító, 
lélekgyilkoló nemzetköziség mesterséges tanainak szennyes özönvizén keresztül. De a többi már a ti 
dolgotok és a ti felelősségetek. Egyet ne feledjetek el: amíg magyarok vagytok s az ősi kultúr-

örökség erkölcsi alapján álltok, addig Isten által kijelölt helyetek és szerepetek van a világban.  

De ha eldobjátok magatoktól ezt az örökséget, ha magyarságotokból kivetkőztök, akkor senkik se 
lesztek, csupán egy halom szemét, amit ide-oda sodor a szél, míg végül is elmerültök a semmiben. 

Én bízom bennetek! Áldjon meg mindannyiatokat az egy igaz Isten, kőszikla-örökségünk magyar 
Istene!” 

Mit mesélhetnénk ma 1848-49 

hőseinek, miről számolhatnánk be 
Wass Albertnek, ha itt lennének 
közöttünk? Elmondhatnánk nekik, 
hogy ma is küzdünk, harcolunk, 
más ellenséggel, más 
eszközökkel, mint 1848-49-ben. 

Csak a tét ugyanaz: 
NEMZETÜNK, HAZÁNK. 

Ma is meg kell tennünk, amit megkövetel a HAZA! 1848-49 öröksége kötelez! 

Az ünnepség második felében a fellépő népdalkörök, zenekarok szerepeltek igen gazdag és 
ámulatba ejtő repertoárral. Név szerint: az Apraja-Nagyja Citera Együttes, a Vadgesztenye Citera 

Együttes, a Vadgesztenye Népdalkör 
Tápszentmiklósról; a Búzavirág 
Népdalkör Epölről; a Hóvirág 
Népdalkör Tárkányról; a Szőnyi Duna 
Népdalkör és Napraforgók Citera 
Zenekar; a Búzavirág Éneklőcsoport 
Naszvadról. 

Kassai Lajos lovas íjásztól hallottam 
egyszer az alábbi gondolatot: Őseinktől ránk hagyott hagyományainkat és igen gazdag magyar 
örökségünket nem ápolni kell, hanem megélni. Ezek a népdal énekesek, népzenészek 
bebizonyították: igen, lehet így is!  

Lejegyezte: Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester 
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HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

Kedves Olvasóink! 

A hosszú téli esték után végre beköszöntött a tavasz! Ilyenkor újjáéled a természet. A mi 
iskolánkban is mozgalmasan teltek ezek a napok. A következő sorokat olvasva bepillantást nyernek 
mindennapi oktató-nevelő munkánkba.  
Március első felében alsó tagozatos diákjaink ellátogattak a Győri Vaskakas Bábszínházban, ahol az 
Óz c. előadás tekintették meg, nagy örömükre. Március 14-én egy tartalmas ünnepi műsor keretében 
emlékeztünk meg a Március 15-i eseményekről. A következő héten Nyílt napot szerveztünk a 
szülőknek. Így, ha rövid időre is, de Ők is beülhettek az iskolapadba, és részesei lehettek 1-1 

tanítási órának, miközben megnézhették saját gyermeküket munka közben. Ezt követően a Kisbéri 
Wass Albert Művelődési Házban kisdiákjaink a Micimackó előadást élvezhették, majd közel 80 
diákunkat filharmóniai előadások sorozataként kellemes dallomok varázsolták el. A hónap végén 3. 
osztályos tanulóink két pedagógusunk kíséretében Budapestre utaztak, a Vívógálára.  
Április hónapban több versenyen is részt vettek diákjaink, ezek a következők: idegennyelvi, 
szavaló, természetismereti, Kán Károly, Ifjú Fizikusok versenye, vívás. (A tanév eredményeiről 
részletesen a következő számban számolunk be.) Megemlékeztünk a Költészet Napjáról, és a 
Holokauszt áldozatainak emléknapjáról sem feledkeztünk el. Diáknap keretében, kapcsolódva a 
Föld napjához filmet vetítettünk, diákjaink plakátot készítettek, totót töltöttek ki, ügyességi 
feladatokban, és kosárlabda bajnokságon mérték össze tudásukat, kitartásukat. Majd 25-én 
hulladékgyűjtéssel (fém, papír, elektronikus) zártuk a hónapot. Itt szeretném megköszönni a helyi 
polgárőrök és tanulóink áldozatos munkáját, valamint a község lakosságának segítségét. Ismét 
tettünk egy lépést a környezettudatos magatartás irányába. Ez a hulladék már biztos nem kerül a 
falu határába!  
A következő sorokban szeretném részletesen bemutatni a határon túli tanulmányi kirándulásunkat. 

HATÁRTALANUL TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS HETEDIKESEKNEK 

 

(HAT_18-01-0750) Székelyföld kincsei – Túra a Sóvidéken 2019. április 4-7.) 
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Április 4-én, a hajnali órákban 37 7 és 8. osztályos diákunk négy pedagógus kíséretében elindult 
Erdélybe, hogy részesei lehessenek egy csodálatos kirándulásnak. 
A hosszú utazás után megérkeztek 1. állomásukra, Nagyváradra, ahol találkoztak az 
idegenvezetővel, Judit nénivel. A római katolikus székesegyház megtekintése után a Királyhágó 
felé vették útjukat. Itt gyönyörű panoráma fogadta őket. A rövid pihenő, és az elmaradhatatlan 
fotózások után kissé fáradtan megérkezett a csapat Székelyszentlélekre, ahol nagyon kedvesen várta 

őket szállásadójuk, Edit néni. A finom vacsora elfogyasztását a következő napi program 
megbeszélése követte, majd rövid beszélgetés után mindenki lepihent. A következő napokat kisebb-

nagyobb kirándulásokkal töltötték. Ellátogattak a Sóvidékre, rácsodálkoztak a Sószoros különleges 
formáira. majd 200 lépcsőfokon leereszkedve eljutottak a parajdi sóbányába. Sétáltak a Medve-tó 
partján, Szováta és Korond utcáin, ahol megkóstolták az igazi kürtös kalácsot, valamint a 
kirakodóvásárban kisebb emléktárgyak, ajándékok vásárlására is sor került. . Ellátogattak 

Farkaslakára, ahol Tamási Áron síremlékénél lerótták diákjaink tiszteletüket, koszorúzással, 
felkapaszkodtak a Madarasi- Hargitára. Az utolsó napon Fehéregyházán megnézték a Petőfi kutat, 
majd megkoszorúzták az emlékművet, és elindultak a Nagyküköllő parján fekvő Segesvárra, 
melynek történelmi központja 1999 óta a kulturális Világörökség része Itt mókás, de tanulságos 
csapatjáték során sok érdekes információhoz jutottak diákjaink. Városnéző túrát az elmaradhatatlan 
fotózás zárta, majd elbúcsúztak az idegenvezetőtől, Judit nénitől, és kezdetét vette a hosszú út 
hazáig. Utazás közben ki-ki pihent, zenét hallgatott, vagy éppen beszélgetett. A kora esti órákban 
mindenki épen és egészségesen, sok-sok élménnyel gazdagodva érkezett meg Ászárra, illetve 
Keréktelekire.  

Itt, az újság hasábjain keresztül is szeretnék köszönetet mondani Önöknek, kedves Szülők, hiszen 
megbíztak bennünk, és támogatták gyermekeiket, továbbá a pedagógusainknak, - Deák Annamária, 
Garas Mariann, Nagyné Farkas Mariann - akik türelmes és áldozatos munkájukkal hozzájárultak a 
tanulmányi kirándulás eredményes megvalósulásához. Végül, de nem utolsó sorban a pályázat 
kiírójának, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága megbízásából, a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt-nek, a Csillagösvény Utazási Irodának, valamint a Wolf Bt-nek.  A Határon 
túli tanulmányi kirándulás finanszírozása minimális önrésszel, pályázati forrásból valósult meg, 
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2217170 Ft-(59.924 Ft/diák) értékben. A pályázatot Bárányé Nagy Katalin írta a Csillagösvény 
Utazási Iroda együttműködésével.  

Bárányné Nagy Katalin 

„KREATÍV” HÍREK 

KIÁLLÍTÁSON JÁRTUNK  

Az ászári kreatív csoport 2019. április 9-én Császáron járt. 
A művelődési házban megrendezett kiállításon mutatták be munkáikat a helyi kézimunka szakkör 
tagjai. A csoport szakmai irányítójának Varga Mónikának meghívására látogattunk el. 
Megcsodáltuk az ott kiállított, kézzel varrt ruhaneműket, hímzett lakásdekorációs alkotásokat. 
Blúzok, díszpárnák, függöny, asztalterítők a helyi, ügyes asszonyok kezei közük kerültek ki. 

Köszönjük Polgármester Úrnak, hogy lehetővé tette, hogy az önkormányzat kocsija elvigyen 
minket. Köszönjük Robinak, hogy türelmesen várt ránk a kocsiban. És persze köszönjük a 
meghívást, valamint a kedves fogadtatást. 

HÚSVÉT VOLT 

Az előző újságban felhívást tettünk közzé, mely szerint hagyományteremtő szándékkal 
feldíszítenénk a Jászai tér fáit húsvéti tojásokkal. 
Köszönjük azoknak, akik ebben segítőink voltak! Jövőre folytatjuk ezt a kezdeményezést. 

Kreatív csoport 

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 

Aki teheti, támogassa adója 1%-ával az ászári székhelyű civil szervezeteket. Adóbevalláskor a 
rendelkező nyilatkozaton a támogatandó szervezet nevét és adószámát kell feltüntetni. Még van erre 
pár napjuk. 

 ÁSZÁR KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 18614938-1-11 

 ÁSZÁRI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET 19143853-1-11 

 Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár 18609154-1-11 

 A Jászai Mari Általános Iskoláért 18611227-1-11 

 Ászári Ovi Alapítvány 18608517-1-11 

A civil szervezetek nevében megköszönve: Pekár Zsolt polgármester 
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NYUGDÍJAS KLUB RÖVID HÍREI 

RÁBACSÉCSÉNYBEN JÁRTUNK 

„KÉNE MÁR EGY ÚJ TAVASZ” címmel, hagyományos tavaszi találkozóra kaptunk 
meghívást a Rábacsécsényi Rábagyöngye Kultúrcsoport vezetőitől - Hegedűs Oszkár és felesége 
Anikótól, amit tisztelettel elfogadott a Nyugdíjas Klubunk, így örömmel vettünk részt  a szombat 
délutáni találkozón.   

A rendezvényen elsőként kedves vendéglátónk: Rábacsécsény, majd Ászár, Szerecseny, 
Bősárkány és a Szlovákiából érkező Felsőpatonyi csoport lépett színpadra, ahol vidám és egyben 
tavaszt köszöntő dalok, énekek hangzottak el.   

 

Voltak, akik  – egyénileg – derűs versikékkel is szórakoztattak bennünket.  

Ezért, (nehogy lemaradjunk) kérésünkre Tóth Endréné Mariann elmondta  - tőle megszokott 
komolysággal - az „Egy férfi keservei” című humoros élethelyzetről szóló költeményt. Előadása, 
mint minden alkalommal, most is nagy sikert aratott! 

Meglepetés műsorként a Szlovákiából érkezők a vendéglátócsoport tagjaival együtt énekelték: 
„Susog a szél”,   „Repülj madár” és a „Halló magyar”, a magyarok világhimnuszát. Csodálatos volt 
hallani, hallgatni! 

Végezetül, kéz a kézben, mindenki által énekelve: „Szeressük egymást gyerekek” című dallal 
zárult a rendezvény. 

Szép és kellemes délutánban volt részünk, nagyon jól éreztük magunkat! Köszönjük, hogy 
részt vehettünk a találkozón! 

Martonné Szekfű Judit 
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ÁSZÁR KSE HÍREI 

AZ EDDIGI EREDMÉNYEK ALAPJÁN HOSSZÚ IDŐ ÓTA A LEGJOBB TAVASZI SZEZON 

A mondás szerint „Ne igyunk előre a medve bőrére”! Nem is tesszük, de az már most látszik, hogy 
az elmúlt évek eredményeit a felnőtt csapat a jelenleg megszerzett 39 pontjával és a tabellán 

elfoglalt 8. helyével messze túlszárnyalta. A tavaszi 
szezon 9 mérkőzéséből 6 mérkőzést megnyertek, s 
bízunk benne, hogy a hátralévő meccsekre is megmarad a 
küzdés, a győzni akarás. 
Az utánpótlás korúak közül jelenleg mindenki 
éremesélyes. Az U14 veretlenül vezeti 9 ponttal a 
tabellát, s 4 

mérkőzés 
választja el őket 
a bajnokká 
avatástól. Az 

U16 jelenleg a 

4. helyen áll, de csak 2 pont választja el őket a dobogó 
harmadik fokától. Itt is még négy mérkőzés van hátra, 
amelyen eldőlnek a végső helyezések. Az U19 a 

csoportjában a 2. helyen áll. Itt is nagyon szoros a verseny 
az első négy helyért, még bármi lehet a vége.  
A Bozsik tornán szereplő gyerekeknek – mint azt már többször megírtuk – nincsenek 

pontgyűjtéseik, helyezéseik. Náluk a cél a labdarúgás megszerettetése, az alapok megteremtése. 
Ebben nagyon jól haladnak az U7 és U9 korosztályosok.  

Nagyon jó lenne, ha az óvodás és kisiskolás korúak közül többen jönnének kipróbálni a focit, 
megízlelni milyen is csapatban játszani. A mozgás az értelmi,- érzelmi és testi fejlődés egyik 
alappillére. Várjuk a kicsiket szeretettel kedden és pénteken 16.00 órától a füvespályán. Legyünk 
minél többen az egyik legnagyobb létszámot tömörítő civil szervezetben tagként, segítőként, 
támogatónként! Mindenkit szeretettel várunk az ÁSZÁR KSE-be! 

HAJRÁ ÁSZÁR! 
Varga Ferenc SE elnök 
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VÉDŐNŐI HÍREK 

A BÁRÁNYHIMLŐ ELLENI VÉDŐOLTÁSRÓL 

Sok szülő érdeklődik mostanában a bárányhimlő elleni oltásról. 

2019 szeptemberétől bekerül az életkorhoz kötött, kötelező és ingyenes védőoltások közé 
a vakcina, ami egy újabb, jelentős lépés az 
esetenként súlyos szövődményekkel járó 
betegség elleni küzdelemben. 

Az, hogy ez pontosan mely gyermekeket 

fogja majd érinteni, még nem tudjuk 
pontosan, hivatalos tájékoztatás még nem 
történt a gyermekorvosok, védőnők felé. 

A Nemzeti immunizációs program keretében 
a bárányhimlő elleni oltással bővül az 

életkorhoz kötött védőoltások köre.  Ami már biztos, hogy az oltást két részletben kell majd 
beadni, a kisgyermekek 13 és 16 hónapos életkorában. 

Ez a lépés hozzájárul ahhoz, hogy visszaszoruljon az esetenként súlyos szövődményekkel 
és kórházi kezeléssel járó fertőző betegség terjedése. A bárányhimlő leggyakoribb 
szövődménye a bőr bakteriális felülfertőződése és hegesedése, a gennyes 
középfülgyulladás, de előfordulhat akár tüdő-, agyvelő vagy agyhártyagyulladás is.  

A bárányhimlő ellen csak védőoltással lehet hatékonyan védekezni. Mivel rendkívül 
fertőző, cseppfertőzéssel gyorsan terjedő, hosszú lappangási idővel rendelkező betegség, 
önmagában a higiénés szabályok betartása és a betegek elkerülése nem akadályozza 
meg a bárányhimlő járvány kialakulását.  

Kiknek érdemes még beadatni a bárányhimlő elleni védőoltást?  

A bárányhimlőt okozó vírus fertőzőképessége igen nagy, cseppfertőzéssel, használati 
tárgyakon keresztül is továbbadható. Amennyiben egy családban megfertőződik egy 
gyermek, nagyon nagy valószínűséggel a család többi tagja is elkapja. Természetesen 
ebbe a többi gyermek mellett a felnőttek is beletartoznak, ha még nem estek át a 
fertőzésen. 

A felnőttkori bárányhimlő, valamint a második, harmadik családtag fertőzése súlyosabb, 
hosszabb ideig tart, több kiütéssel és szövődményekkel járhat, így a többgyermekes 
családoknál mindenképp érdemes elgondolkodni a védőoltás beadatásáról.  

Az oltás 9 hónapos kortól adható, felnőttek is bármikor kérhetik, 2 részből álló oltással 
alakítható ki a védettség. Várandós kismamák oltása tilos!  

Magyarországon az életkorhoz kötött védőoltások rendszere példaértékű: 
világviszonylatban is kiemelkedően magas a csecsemők és a kisgyermekek átoltottsága.  

Pékné Polgár Helga védőnő 
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EFOP-3.9.2-16-2017-00018 

„Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig”  

E G É S Z S É G H É T  Á S Z Á R O N  
2 0 1 9 .  M Á J U S  1 3 - 1 7 - I G  

HÉTFŐ - MÁJUS 13.  KÖZÖSSÉGI HÁZ 

11:00 Környezettudatossági előadás iskolásoknak 

12:00 Környezettudatossági előadás nem csak iskolásoknak 
Természeti erőforrások megőrzése, jó környezet- és egészség állapot megőrzése 
(károsodások elkerülése), hulladékminimalizálás, szelektív hulladékgyűjtés, 
energiatakarékosság, egészséget kímélő foglalkoztatás (világítás, monitor kiválasztás, 
zöld növények, szellőzés, …), egészséges táplálkozás, pihenéshez szükséges zöldfelület, 
újrahasznosított papír használata. 

17:00 Egészséges táplálkozás előadás mindenkinek 
A mai táplálkozás legfőbb problémái, a helyes táplálkozás alappontjai, táplálkozási 
piramis, mit jelent a helyes táplálkozás a mai gyakorlatban, az egészséges táplálkozás a 
napi gyakorlatban, szénhidrátok, rostok szerepe-túlzás vagy hiány okozta problémák, 
zsírok, fehérjék, vitaminok, ásványi anyagok. 

Az előadást követően „salátakölteményekből készült vacsorára”, 
tapasztalatcserére, beszélgetésre hívjuk a vendégeinket. 

KEDD - MÁJUS 14.  JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

10:00 Egészséges táplálkozás előadás iskolásoknak 

A gyerekek az „Egészséghét” minden napján gyümölcsöt, müzli szeletet 
kapnak. 

SZERDA - MÁJUS 15.  KÖZÖSSÉGI HÁZ PARKOLÓJA 

14-18-ig Általános szűrések a szűrőbuszon: vérnyomás, vércukor, látás, … 

A szűrést végzi: Dr. Nemes Tünde Adrienne háziorvos 

CSÜTÖRTÖK - MÁJUS 16.  JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

8:00 Fogorvosi tanácsok 
Helyes fogápolás szabályai, fogászati problémák okai, hasznos fogászati megelőző 
ismeretek átadása, egészségvédő magatartás, szokások kialakítása, a fogorvos feladatai 

PÉNTEK - MÁJUS 17 KUCKÓ ÓVODA 

10:30  Fogorvosi tanácsok 

14:00 Futballmérkőzések a műfüves pályán (a nevezett csapatokkal) 
MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK A RENDEZVÉNYEINKRE! 

A PROGRAMOKON INGYENESEN VEHETNEK RÉSZT. 
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EFOP-3.9.2-16-2017-00018 

„Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig”  
 

Á S Z Á R I  C S A L Á D I  N A P  
A SZÉCHENYI UTCAI ASZFALTOS PÁLYÁN ÉS KÖRNYÉKÉN  

2019. MÁJUS 25. 
 

14:00  Ünnepélyes megnyitó 

14:20 Jászai Mari nyugdíjasklub dalcsokra 

14:30  Vitalitás Tánc és Sport Egyesület bemutatója 

15:00 Szivárvány tánccsoport bemutatója  

15:30  WAMK Mazsorett csoport bemutatója 

16:00  Dollár Papa című interaktív zenés gyermekműsor 

17:00  Kis Langallik néptánccsoport bemutatója 

18:00  Szendi Szilvia-Peller Károly operett műsora 
19:00  Tombola sorsolás 

20:00  Zoltán Erika 
21:00-2:00 RETRODISCO, utcabál  

További programok: 
Elektromos kisautózás, játszóház: arcfestés, csillámtetoválás, zsenília figurák 
készítése, Bősze Pincészet és Petőcz Pincészet borai, étel-ital sátor, egészségügyi 
sátor, ugrálóvár, óriáscsúszda. 

Tombolatárgy felajánlásokat a Közösségi Házba várunk május 23-ig. Akik szeretnének 
főzni a családi napon, azok szintén itt jelentkezhetnek. Várjuk a rendezvényben aktívan, 
segítőkészen résztvevő lakosok jelentkezését is! A fentiekkel kapcsolatban a részeltekért 
keresse Zséfár Csilla művelődésszervezőt (tel.: 30-2618900). 

MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK! 

 


