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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 1 9 . J Ú L I U S - A U G U S Z T U S  
 

 

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK  

2019. ÉVI VÁLASZTÁSA 

Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 13. napjára (vasárnapra) tűzte ki a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választását, ekkor 06.00 órától 19.00 óráig lehet 

majd a szavazóurnákhoz járulni.  

Szavazni a Közösségi Házban és az Általános Iskolában kialakított szavazóhelyiségben lehet. 

A választásokkal kapcsolatos kérelmeket (pl.: jelöltajánlás, jelölt bejelentése, átjelentkezés, 

mozgóurna igénylés, stb.) továbbra is – a Helyi Választási Irodához – a Polgármesteri Hivatalban 

kell benyújtani.  

Átjelentkezés  

A lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező választópolgár az önkormányzati választásokon 

eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti önkormányzat 

megválasztásában kíván részt venni. Aki a tartózkodási helye szerinti polgármesterre, képviselőkre 

akar szavazni, az átjelentkezhet.  

A kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 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: 

 a személyesen 2019. október 11-én 16.00 óráig nyújtható be a helyi választási irodához, 

 postán (levélben) történő igénylés esetén 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a 

helyi választási irodához. 

További részletek az Ászári  Közös Önkormányzati Hivatalban működő helyi választási irodán, az 

önkormányzat hivatalos honlapján (www.aszar.hu), illetve a www.valasztas.hu internetes oldalon 

elérhetőek. 

Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

http://www.valasztas.hu/
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Ászár Helyi Választási Bizottság Elnökétől 
2881 Ászár, Kossuth Lajos u. 16., 

tel.: 34/353-938, e-mail: jegyzo@aszar.hu 

KÖZLEMÉNY 
Ászár Helyi Választási Bizottság a 2019. szeptember 9. napján megtartott ülésén, a 20/2019. 

(IX.09.) HVB határozatával, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

választásán Ászár településen az alábbi polgármester és egyéni képviselő jelölteket vette 

nyilvántartásba, illetve a bejelentett jelöltek sorrendjét – sorsolással - a következők szerint határozta 

meg: 

polgármester jelölt: 

Sorszám Név  Jelölő szervezet / független jelölt  

1. Pekár Zsolt független 

 

egyéni listás jelöltek: 

Sorszám Név Jelölő szervezet / független jelölt 

1. Jámbor Lajos független 

2. Kálmán János Zoltán független 

3. Sulyokné Polgár Ivett Zsuzsanna független 

4. Horváth Levente László független 

5. Ligeti Dániel független 

6. Szabó Áron Vince független 

7. Willisits Attila független 

8. Dr. Árvai Lajos független 

9. Novák Viola független 

10. Rakó László független 

11. Ligeti Gábor független 

12. Faddi Tibor független 

13. Dr. Lunkné Nyuli Márta független 

14. Vargáné Zalka Andrea független 

Ászár, 2019. szeptember 10. 

Farkasné Kégl Hedvig HVB elnök 

HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁBÓL 

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. június 27-i rendkívüli ülésen bemutatkozott Babos István a település (egyben a térség) 

főépítésze, beszámolt szakmai munkájáról. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert – a 

főépítésszel együtt – a község településrendezési eszközeinek felülvizsgálati eljárása során 

szükséges eljárási cselekmények, intézkedések megtételére. 

A Testület a szociális rászorultságukra tekintettel, a szociális feladatokra juttatott költségvetési 

támogatás terhére jóváhagyta és elrendelte a nyári szünetben egyszeri meleg étkeztetését az arra 

rászorulóknak. 

mailto:jegyzo@aszar.hu
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Döntés született arról, hogy az Ászár Község Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában álló 932/2 

hrsz-ú kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlant értékesíti az Önkormányzat. 

A Képviselő-testület megbízta a Cornus Kert. Kft. a műfüves labdarúgó pálya havi karbantartási 

munkáinak elvégzésével. 

Ászári Jászai Mari Általános Iskola főzőkonyháját üzemeltető Zséfár és Zséfár Kft tulajdonosi 

szerkezete 2019. július 1-jétől megváltozott. Az ezzel kapcsolatos intézkedésre a Testület 

felhatalmazta a polgármestert. 

A 2019. július 4-i rendkívüli ülésen - a beérkezett ajánlatok alapján - döntés született az Ászári 

Kuckó Óvodának a tetőfelújítási munkálatairól. Szintén kiválasztásra került - a beérkezett ajánlatok 

alapján - a Gyári utca páros oldalának járdaépítését végző cég. 

A Képviselők döntöttek arról, hogy megvásárolják a 525. hrsz-ú, 799 négyzetméter térmértékű 

lakóház, udvar megnevezésű ingatlant. 

A kisbéri gyermekjóléti szolgálat szervezésében megrendezésre kerülő nyári táborban részt vevő 

gyermekek étkeztetésének költségéhez 100.000.-Ft összegű forrást biztosított a Képviselő-testület. 

A 2019. július 31-i rendkívüli ülésen engedélyeztük a 2019/2020-as nevelési évre a Kuckó Óvoda 

három csoportjában - a megnövekedett óvodáskorú gyermeklétszám miatt – a létszám 25 főről 28 

főre történő emelését. (Megj.: Az intézményvezető csak ászári lakcímmel rendelkező gyermekeket 

vehet fel.)  

Döntöttünk arról is, hogy pályázatot nyújtunk be az Belügyminiszterhez a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra. 

(Megj.: A pályázaton azóta 52 erdei m
3
 tűzifát nyertünk, amely már igényelhető a Községházán.) 

A TOP-3.2.1-15 azonosítószámú pályázati felhívásban regisztrált „Energetikai korszerűsítés 

Ászáron” című, TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00010 azonosítószámú projekt elszámolásához szükséges 

480 865 Ft saját forrás biztosításáról is ezen az ülésen döntöttünk, majd módosítottuk a Közép-

Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásunkat. 

Zárt ülésen, egy korábbi Földbizottsági állásfoglalással szembeni kifogás elbírálásának ügyében 

hoztunk megszüntető határozatot. 

A 2019. augusztus 8-i rendkívüli ülésen a Colas Út Zrt. árajánlatát elfogadtuk és megbíztuk a 

0145 hrsz.-ú külterületi út Klapka György utca és Petőfi Sándor utca közötti szakaszának, a 0117-es 

hrsz.-ú külterületi út 2017-ben felújított részétől számított 750 méteres szakaszának, továbbá 3 utca 

(Klapka, Széchenyi, Petőfi) járdáinak teljes, illetve részleges aszfaltozásával. Ezen munkálatok 

mellett még megbízást adtunk a Hősök terén elhelyezkedő aszfaltos sportpályának az árajánlatban 

foglalt munkáinak elvégzésére is. 

A 2019. augusztus 16-i rendkívüli ülésen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

23. § alapján Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választottuk meg: 

Tagok: 

 Farkasné Kégl Hedvig  

 Kovács Gyuláné  

 Novák Györgyné  

Póttagok: 

 Takács Lászlóné 

 Tóth Endréné  
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A képviselő-testület köszönetét fejezte ki dr. Nemes Tünde Adrienne, mint leköszönő HVB elnök 

felé lelkiismeretes, közéleti tevékenysége elismeréseként. 

A 2019. augusztus 29-i rendkívüli ülésen elfogadtuk az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. javaslatát a 

2020-34. időszakra készült gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási tervrészek tekintetében, 

mindhárom tervezési időszakra. 

Döntöttünk a szociális és gyermekétkeztetés díjának szeptember 1-i utáni díjszabásáról, és ennek 

megfelelően módosítottuk a szociális rendeletünket. 

A településen elvégzendő forgalomtechnikai munkákra adott árajánlatok közül az Alfa-Girod 

Forgalomtechnikai Kft. ajánlatát tartottuk legkedvezőbbnek, és megbíztuk a települési közlekedési 

táblák (55 db), tükrök kihelyezésével, illetve útburkolati jelek felfestésével, továbbá szalagkorlát 

telepítésével. 

Döntöttünk a Kossuth Lajos utcai járdaépítéssel kapcsolatban felmerült pótmunkák önkormányzati 

átvállalásáról is. 

Megj.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. § „A 

képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de 

évente legalább hat ülést tart…” Tisztelt Olvasó! Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

csak a „nyári szünet” alatt 6 rendkívüli ülést tartott, hogy az elkezdett beruházási, felújítási 

munkálatok zökkenőmentesen haladhassanak a településen. Köszönet ezért a Tisztelt Képviselő 

Hölgyeknek és Uraknak, az Aljegyző Asszonynak és a Hivatal dolgozóinak! 

Pekár Zsolt polgármester 

 

Anyakönyvi  hírek  

Sok szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóit: 

Andor Dániel és Tihanyi Mónika kislányai: Aletta és Dalma 

Horváth Róbert és Takács Melinda kisfia: Balázs 

Imre Zoltán és Molnár Anita kisfia: Ármin 

Házasságot kötöttek Ászáron: 

Répási Gergely és Répásiné Tóth Bettina 

Bujáki Zsolt és Bujákiné Bódis Viktória 

Urbán Zoltán és Töltősi Tímea 

Szívből gratulálunk a házaspároknak! 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 

Pacsics Péter (54) 

Kovács János (65) 

Pálinkás János (63) 

Pintér Imréné sz.: Sipos Ilona (91) 

Takács Győzőné sz.: Ligeti Mária (92) 

 

Lanczendorfer Melinda aljegyző 
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P Ó N I F O G A T H A J T Ó  V I L Á G B A J N O K S Á G  
KISBÉR-ÁSZÁR  

2019. SZEPTEMBER 25-29 

A szervezők minden ászári lakost hívnak és várnak az alábbi programokra:  

2019.09.24. 16:00 MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG 

2019.09.25.; 26.; 27. 9:00 DÍJHAJTÁS 

2019.09.28. 8:00 MARATONHAJTÁS 

2019.09.29. 8:00 AKADÁLYHAJTÁS, ÉREMCEREMÓNIA, BAJNOKAVATÁS 

A rendezők a program változtatásának jogát fenntartják. 

A rendezvény ideje alatt egyes napszakokban a Malomkert, a Dózsa György, a József Attila, a 

Sörház és a Diófa utcákban, illetve ezen utcák környezetében forgalomkorlátozás, útlezárás, 

parkolási tilalom várható, különösen a szeptember 28-i Maratonhajtáson.  

Tisztelt Ászári Lakosok! Vendégeket fogad a település, fogathajtókat 16 országból. Vendégeket 

fogadunk, még ha nem is közvetlen hozzánk érkeznek. Kérem ezért, hogy ki-ki a saját háza, portája 

környékét a vendégfogadáshoz méltó módon tegye rendbe, díszítse ki! Legyünk büszkék arra, hogy 

egy világverseny zajlik kis településünk, de legyünk ennek méltó házigazdái is! Köszönöm. 

 Pekár Zsolt polgármester 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 5 ÉVE VÁZLATOSAN TÖMÖRÍTVE 

Nem magunkra, még csak nem is az elért eredményeinkre, hanem településünkre vagyunk büszkék. 

Talán egy ilyen vezérgondolattal jellemezhető a Képviselő-testület alázatos, áldozatos és rendkívül 

jóindulatú 5 éves munkája. 

Nem szabdaltuk ollóval úton, útfélen a nemzeti színű szalagot (kivéve, ha a protokoll megkívánta), 

nem gurítottuk a söröshordót, nem vonultunk rézfúvós zenekarral és mazsorettes lányokkal, de még 

csak aszfaltrajzversenyt illetve biciklis bemutatót sem szerveztünk az eredményeinkkel kérkedve. 

Mert ezek az eredmények nem a polgármesteré és a képviselőké, hanem Ászáré. Nem kifelé akartuk 

magunkat megmutatni, hanem csakis az ászári emberek települési életkörülményein szerettünk 

volna javítani. Lehetőleg minél több ászárinak és minél szélesebb, változatosabb területeken.  

Azonban öt év produktumát mégiscsak illendő számokkal (főleg mat. tanárként), felsorolásokkal 

megjeleníteni, felidézni a Képviselő-testület településünket gyarapító tevékenységét. 

Egyik legnagyobb beruházásunk a közutak felújítása, rendbetétele. 22 utca, út aszfaltburkolata újult 

meg az 5 év alatt, csaknem 7000 méter hosszúságban, több mint 22 000 m
2
-en, 1000 m

3
-nél is több 

aszfalt felhasználásával. Ászáron minden belterületi út újnak mondható. 

2015-ben: Petőfi utca (hosszabbik rész), Kinizsi utca, útalapot kapott a Petőfi utcát a Klapka 

György utcával összekötő külterületi út. 

2016-ban: Ady Endre utca, Arany János utca, Malomkert utca, kerékpárút egy szakasza. 

2017-ben: Kis utca, Újszőlő utca első szakasza, Határ utca, Széchenyi utca külterületi folytatása a 

sertéstelepig. 

2018-ban: Jászai utca, Diófa utca, Hérics Márton utca, Dankó Pista utca, Klapka György utca 

2019-ben: 1. ütemben: Jókai utca, Báthori utca, Dobó István utca, Ezerjó utca, Petőfi utca (kis 

Petőfi), Újszőlő utca hiányzó szakasza, Köztársaság utca (spotpályához vezető szakasz), Hősök tere 
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útburkolata. 2. ütem: A sertésteleptől a „Sárga házig” terjedő külterületi út és a  Petőfi-Klapka 

összekötő út. 

Ezeken kívül az évek alatt murvás út készült a ravatalozóhoz és a sportpályához. 

Az utak mellet a járdákra is nagy hangsúlyt fektettünk. Több ütemben készült el a Kossuth Lajos 

utca térköves járdája: 2014-15-ben a páratlan oldal, 2017-ben a páros oldal a katolikus templomig, 

2019-ben folytatólagosan a temetőig. Szintén idén épült a Gyári utcai járda is. Ezen kívül az 

Egészségház előtt készült egy rövid térköves járda. 

Aszfaltos járdával gazdagodott a Posta-köz, a Győri utca, a Diófa utca, a Klapka utca, Széchenyi 

utca egyes szakaszai és a Petőfi utca egy része (folytatás remélhetőleg jövőre következik). 

Beton járda is épült a Köztársaság utcában (Kossuth utcától a Concóig) és a Kalász utca egy rövid 

szakaszán. 

Mindhárom templomnál, a ravatalozónál és a sportpályánál murvás-, az orvosi rendelőnél és a 

Községházánál (elöl és hátul is) térköves parkoló épült. Buszvárót alakítottunk ki a Hivatallal 

szemben. 

A legszükségesebb helyeken betonmedrű árokelemeket helyeztünk el, illetve csomóponti 

átereszeket újítottunk fel. Az Újszőlő utca árokrendszerét földárokkal összekötöttük a Pedagógus 

földek vízgyűjtő csatornájával. A Sörház utcában, az ivókútnál található téglaboltozatú hidat 

újratégláztuk, oldalaihoz támfalat, korlátot építettünk. A település csapadékvíz elvezető 

árokrendszere a következő időszak nagy feladata lesz. 

Kerítés is készült az 5 év alatt bőven. Drótkerítés: a temető alsó része, a Jászai Emlékház hátsó 

része, a Kossuth utca 41 szám alatti ingatlanunk bekerítése. Fémhálós kerítés: Mini-Skanzen, 

sportpálya. Kőkerítés az óvodaudvar 81-es főút felöli oldalán. 

Teljesen felújult a volt református iskolának és az óvoda utcai oldalán lévő épületének a 

tetőhéjazata. A Jászai Ház is új nádazást kapott a tetőgerincen. 

Öt épületre (iskola, óvoda, orvosi rendelő, sportöltöző és községháza) napelemeket szereltünk, 

összesen 191 panelt. Ez a beruházás remélhetőleg 15-20 éven keresztül termel hasznot az 

önkormányzatnak. A Községháza és a Közösségi Ház klímaberendezésekkel gyarapodott, 

korszerűsítettük az óvoda világítását. Kiépült a településen a bejövő utakat figyelő kamerarendszer. 

Szinte újjáépítettük és energetikailag korszerűsítettük a Községházát, amelyben az informatikai 

hálózat és a bútorzat nagy része is kicserélődött. 

Műfüves pályát építettünk az iskola mellett, a szomszédságába egy kültéri erősítésre alkalmas 

eszközt (street workout) teleptettünk. A Tatabányai Tankerülettel közösen a volt salakos pálya 

helyén egy gumilapos rekortánburkolatú kézilabdapálya épült. 

Több, nagyobb értékű eszközzel gyarapodott az önkormányzat: traktor tartozékokkal, utánfutó, 

lapvibrátor, betonkeverő, aggregátor, … 

A 2015-ős évtől minden ősszel pályáztunk szociális tűzifára, így az 5 év alatt 298 erdei m
3
 fát 

tudtunk kiosztani az arra rászorulóknak. Szintén 2015-től csatlakoztunk a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, amelynek keretén belül több tucat ászári főiskolást és 

egyetemistát tudtunk/tudunk segíteni. A 2016/17. tanévben bevezettük a tanszertámogatás 

elnevezésű segélyünket, amellyel az ászári lakhellyel rendelkező általános és középiskolás 

tanulókat tudjuk –szinte alanyi jogon - támogatni. Minden évben csatlakoztunk a Start közmunka 

mintaprogramhoz, amelyen keresztül nem csak a foglalkoztatottak bérét, de egyéb dologi kiadások 

finanszírozására is kaptunk támogatást. Az évek alatt több tucat közfoglalkoztatott fordult meg az 

önkormányzatunknál, de az sikertörténetnek könyvelhető el, hogy közülük 15-en visszamentek a 
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versenyszférába, vagy legalábbis a munka világába, illetve 4 fő innen ment nyugdíjba, mert elérték 

a 40 éves munkaviszonyt. 

A pályázatokon (TOP, VP, EFOP-ok, ASP, Magyar Falu program, TAO, …) és egyéb más 

csatornákon keresztül (közfoglalkoztatás, szociális tűzifa, …) a településre az elmúlt 5 évben több 

mint 300 millió forint érkezett. A Képviselő-testület hitelt nem vett fel, jelentős mértékű 

megtakarítását lekötött betétben tartja. 

Ászár korábbi rendezvényei mellé újabbak megszervezését is felvállaltuk, így a Házasság Hete, 

Bakonyi Népművészeti fesztivál, Nemzeti Összetartozás Emléknap, Szent Iván éji rendezvények, 

Szüreti Vigadalom, Október 6., Adventi Kórustalálkozó, Karácsonyra Hangolódás tovább 

színesítették falunk kulturális életét.  

Az információk minél szélesebb körben való eljutásának érdekében 5 db hirdetőtáblát helyeztünk 

ki, ahol (természetesen a többi régi felületen is) az aktuális eseményekről plakátokkal tájékoztatunk. 

Létrehoztuk a település facebook oldalát, ahol gyors információ megosztást tudunk biztosítani. 

A közösségi élet szervezésében nagy szerepet vállaló civilszervezeteket, a jelentős önkormányzati 

támogatást képviselői felajánlásokkal is kiegészítve színvonalas módon tudtuk segíteni.  

Ászárhoz kötődésnek, a település szeretetének, megbecsülésének kifejezésére 3 települési díjat 

hoztunk létre ebben a ciklusban: Ászár Díszpolgára, Simon István-díj és Öllős Mór-díj. Nem csak 

díjat alapítottunk, hanem osztottunk is. Ászár Díszpolgára: Dr. Orbán Miklós és Dr. Kárpáti László, 

Simon István-díjat kapott: Mazalin Zsuzsanna, Baksa Zoltánné és Kanozsai Csaba, Öllős Mór-

díjban részesült: Fehér Lajosné, Horváth Éva, Oláhné Vida Mária, Papp Istvánné és dr. Lunkné 

Nyuli Márta. 

Öt év, sok megoldott feladat, de ennek mennyisége meg sem közelíti azt, amit még meg lehet, meg 

kell oldani a községünkben. Azt kívánom, hogy a település lakosai legyenek olyan megfontoltak, 

hogy ehhez a nagy, felelősségteljes munkához megfelelő, bölcs döntéshozókat válasszanak! 

Utolsó gondolatom a köszönet kifejezésére összpontosít. Köszönöm Mindenkinek, aki támogatott 

bennünket a feladatok elvégzésében! Köszönöm a türelmet, a megértést, a szeretetet! Köszönöm a 

kritikát, az ellenvéleményt! Elsősorban most itt azt köszönöm, hogy ilyen képviselőtársakat adtak 

mellém! Köszönöm a Képviselő Asszonyoknak, a Képviselő Uraknak a sok-sok munkát! Név 

szerint köszönöm meg az elmúlt öt évet Kohlné Ivánkai Katalin alpolgármester asszonynak, Ligeti 

Gábor, Martonné Szekfű Judit, dr. Lunkné Nyuli Márta, Rakó László és Vargáné Zalka Andrea 

képviselőknek. Isten áldja meg Őket! 

 Pekár Zsolt polgármester 

ÁSZÁR FEJLŐDÉSÉHEZ A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IS HOZZÁJÁRULT 

“Mozgalmas, eredményes időszak áll mögöttünk. Komárom-Esztergom megye dinamikusan 

fejlődik, sok tekintetben az élen járunk” - mondta el Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.  

“A gazdasági mutatóink az elsők közé emelnek, amihez nem csak a nagy beruházások szükségesek, 

de az itt élők szorgalma, tenniakarása is hozzájárul. Nagy lépéseket tettünk afelé is, hogy 

kistelepüléseink lakosságának életszínvonala javuljon, a szűkebb környezetünk szebb és 

otthonosabb legyen, jó legyen a megyében élni. Tudom, nem könnyű előteremteni a fejlesztések 

költségeit a mai világban. Büszke vagyok, hogy a megyei önkormányzat ezen a területen is segíteni 

tudta megyénk településeit” - fejtette ki. “Az általunk koordinált Területi- és Települési Operatív 

Program (TOP) forrásai segítségével Ászáron is előre tudtunk lépni. A támogató döntésünkkel 

elnyert 29,3 millió forintból több önkormányzati épület napelemes rendszerrel való ellátására 
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került sor. Korszerűbb lett a Jászai Mari Általános Iskola, az Egészségház és a Kuckó Óvoda 

épülete is” - tette hozzá. A munka nem áll meg, van még elvégzendő feladat. 

A megyei közgyűlés elnöke elmondta: a megyei önkormányzatnak ugyanakkor nem csak a 

fejlesztési igények felmérése és véleményezése, a TOP-os projektek koordinálása a feladata. “Azon 

dolgozunk, hogy további programokon keresztül is 

hozzájáruljunk megyénk kiemelkedő eredményeihez, 

amelyek tartósan az élvonalban tartanak minket! 

Támogatjuk a turizmusfejlesztést, és előkészítjük a 

kerékpárutak kiépítését. Célunk, hogy kiemelt témává 

tegyük a klímaváltozás kérdését. Nagy öröm, hogy a 

fenti TOP projektnek köszönhetően Ászár is energia 

megtakarításról számolhat be, amellyel elnyerte a 

klímatudatos önkormányzat díjat. Részt veszünk az 

Interreg Határon Átnyúló Szlovák-Magyar Program 

nyertes projektjeinek döntéshozatalában is. A megyei önkormányzat társalapításában működik a 

Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás, amelyen keresztül további források érkeznek 

megyénkbe. Sikertörténetünk a Megyei Foglalkoztatási Paktum, amelyben sok hátrányos helyzetű 

munkanélküli juthatott képzési támogatáshoz és kapott esélyt az elhelyezkedésre. Részt veszünk a 

SacraVelo határon átnyúló kerékpáros zarándokút kialakításában, amely szintén érinti Ászárt. A 

megyénkben működő nemzetiségi önkormányzatokra is különös figyelmet fordítunk. Kiemelt 

feladatunknak tekintjük, hogy a megyei közösségeket közelebb hozzuk egymáshoz. Ne csak arra a 

településre legyünk büszkék, ahol élünk, de az is jusson eszünkbe, Komárom-Esztergom megye is 

az otthonunk! Ebben a nyertes „Megyénk körül megyünk körül” című identitás projektünk segít 

minket. A program keretében nyílik lehetőségünk az összetartozásunkat szimbolizáló megyezászlók 

adományozására is, melyet Ászár az elsők között vehetett át. Ezen kívül sor kerül egy páros 

találkozóra is Únnyal, ahol izgalmas programok keretében ismerkedhet a két település lakossága. 

Csak remélni tudom, hogy a község a megye segítségével még otthonosabb lesz, és a két 

önkormányzat a következő években is együtt munkálkodik a település és megyénk fejlődéséért! 

Megerősödtünk, ezt az erőt meg kell tartani és a jövőben arra használni, hogy az itt élők javát 

szolgálja” - mondta el. 

HÍREK A RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA ÉLETÉBŐL 

Ászár új katolikus lelkipásztora: Magyaros László 

Veres András győri megyéspüspök 2019. augusztus 1-jei hatállyal Bajkai Csaba plébános 

atyát felmentette Kisbér és a hozzátartozó települések lelkipásztori ellátása alól, és kinevezte a 

soproni Szent István Plébánia plébánosává. Magyaros Lászlót kinevezte a kisbéri plébánia 

plébániai kormányzójává Ászár, Bakonysárkány, Hánta és Csép plébániáinak oldallagos 

ellátásával. László atyával beszélgettünk ideérkezése után. 

Ha jól értesültem, az atya Szomódról származik? 

Igen. 1991-ben születtem Tatán. Szomódon nevelkedtem vallásos családi környezetben. 

Gyerekkorom óta jártam templomba. Iskolásként hittanos voltam, ministráltam. Édesapám testületi 

tag volt, ezért testvéremmel mindig szívesen mentünk a templomba és a plébániára, ha bármiben is 

kellett segíteni. Jó papi példák indítottak el a papi hivatás útján. Tehát gyerekkoromban egy jó 

családi és egyházi közösség vett körül, ami mind a mai napig meghatározza életemet. 

Említette, hogy gimnáziumi évei alatt többször járt Ászáron. 
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2004-ben Pannonhalmára kerültem, ahol 6 éven keresztül voltam gimnazista. Így amikor 

otthonról Pannonhalmára utaztam, vagy vissza, sokszor áthaladtam Ászáron. Szent Márton hegyén 

eltöltött 6 esztendő szintén alaposan meghatározta életemet és hivatásomat. Rendkívül sok mindent 

köszönhetek az Istennek, nagyon jó barátokat, ismerősöket találtam ott. A vallási légkör és a magas 

oktatási színvonal távlatokat nyitott az ember előtt. A gimnázium ránevelt a tudatos keresztény 

felnőtt életre.  

Mikor tudatosult Önben, hogy pap legyen? 

Az érettségi előtt még nem tudtam, hogy merre és hogyan tovább. 

Akkori osztályfőnököm Juhász-Laczik Albin OSB atya javasolta, hogy 

menjek egy évre külföldre vagy kezdjek el egy egyetemet. 

Megpályáztam egy németországi vendégdiák lehetőséget, és így 

töltöttem el egy tanévet Meschedében. Ebben az esztendőben éreztem 

erősebben Isten részéről a hívást, hogy pap legyek. Ezt teljesen nem 

lehet emberi szempontból megmagyarázni. Ahogyan az Úr mondja: 

„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.” Ekkor 

tapasztaltam meg sok ember imájának erejét. Ezután jelentkeztem a 

Győri Egyházmegyébe papnövendéknek. 6 év győri teológiai tanulmány 

után Veres András megyéspüspök 2017. június 17-én pappá szentelt. 

Ezután merre vezetett az útja? 

Első lelkipásztori helyem a győri belvárosban volt, ahol a székesegyházi plébánián, mint 

segédlelkész szolgáltam. Rögtön a székesegyház felújításába csöppentem bele, de természetesen 

sok lelkipásztori élményem is volt. Hitoktattam a Kazinczy és Révai Gimnáziumokban, sokat 

gyóntattam, betegeket látogattam, felnőtteket és jegyeseket készítettem fel a szentségekre. Egy év 

után kerültem Mosonmagyaróvárra, ahonnan Máriakálnokra, Horvátkimlére, Magyarkimlére és 

olykor Novákpusztára jártam. Így betekintést és tapasztalatot nyerhettem a városi és falusi 

lelkipásztorkodásba minden szépségeivel és kihívásaival együtt. 

Pár héttel megérkezése után hogyan látja az ászári katolikus közösség jövőjét, illetve a 

legfontosabb feladatokat? 

Sok teendő van minden területen. A Plébániai Tanácsadó Testület tagjaival is egyeztetve, jó 

lenne állandó kántor és sekrestyés. A plébánia rendbetételét, felújítását és hasznosítását is 

szeretném. A fizikai újításoknál fontosabb, hogy a közösség lelkileg is tudjon újulni és 

megerősödni. Jó lehetőségnek tartom, hogy közel van az iskola. Így talán a fiatalokat is könnyebb 

lesz megszólítani Fontos a gyermekeket és a fiatalokat megszólítani és az Isten iránti szeretetre 

nevelni. Összefogással, jó akarattal és kitartó imával sok mindent el lehet érni. Erre bátorítok 

minden embert! 

Köszönöm szépen a beszélgetést! 

ÁSZÁRI ROXFORTI BOSZORKÁNY- ÉS VARÁZSLÓKÉPZŐ NYÁRI TÁBOR 

Az idei évben megrendezésre került a Roxforti Boszorkány- és Varázslóképző Nyári Tábor a 

Kisbéri Gyermekjólét és az Ászári Önkormányzat közös szervezésében. A falu Közösségi Háza 

kiváló helynek bizonyult a nagy nyári hőségben; a nagy teret kihasználva, a gyerekek kedvelt 

játékai is helyet kaptak. A táborban 19 gyermek vett részt, az Önkormányzat jóvoltából minden 

gyermek kapott napi egyszeri meleg ebédet.  
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A tábor első napja a házbeosztással kezdődött, egy rövid játékkal a gyerekek megtudták, hogy 

melyik házba is tartoznak. Minden háznak volt egy házvezető tanára, akik figyeltek a gyerekekre, 

továbbá külön segítették őket egy – egy program, vagy foglalkozás alatt. Később a táborozókat 

meglátogatta Sárkány Krisztina megyei fogyatékosságügyi tanácsadó, aki beszélt a gyerekeknek a 

különböző fogyatékossággal élő emberek életéről, minden napi nehézségeikről. Különböző 

készségfejlesztő játékokat próbálhattak ki, továbbá, hogy 

szimbolizálva legyenek az előadáson elhangzott fogyatékossággal élő 

emberek minden napi nehézségei, a játékokat kipróbálhatták nehezítve 

is.  

Második nap délelőtt pedig a Gyermekjólét két kolleganője tartott a 

gyerekeknek táncos foglalkozást. Megtanulhattak 4 néptáncot, a 

gyerekek nagy érdeklődése miatt további táncokat tanítottak nekik. 

Délután pedig a Jászai Mari Emlékmúzeumban folytattunk a tábori 

programokat, hol a gyerekek kipróbálhattak különböző hangszereket, valamint csillámtetoválás és 

arcfestések készítettek a gyerekeknek.  

A hét harmadik napján pedig vizes napot tartottunk, ugyanis a Kisbéri Tűzoltóság látogatott el 

hozzánk. A gyerekek megnézhették a tűzoltó autó felszerelését, felpróbálhatták a tűzoltóruhákat és 

beülhettek az autóba. A gyerekek nagy örömére kipróbálhatták milyen is, ha a tűzoltók a tűz helyett 

őket locsolják le vízzel. A délután folyamán pedig különböző akadályokat kellett legyőzniük a 

sorversenyen, ahol minden tudásukra és ügyességükre szükség volt a feladatok megoldásában.  

A tábor utolsó napjának délelőttjén, a gyerekek az Önkormányzatnak köszönhetően fagyizhattak a 

helyi fagyizóban. Majd pedig megkereshették a varázslók elrejtett kincsét. A kincshez kaptak egy 

térképet és egy útmutatást is, ezt követve megtalálhatták a kincseket. Zárásként a délután folyamán 

pedig a gyerekeknek mesefilmet vetítettünk.  

Ezek mellett a gyerekeknek lehetőségük volt a gyöngyfűzésre, különböző társasjátékok 

kipróbálására, kézműves foglalkozásokon való részvételre.   

Ezúton szeretnénk, megköszöni az Ászári Önkormányzatnak az önzetlen hozzájárulását, Sárkány 

Krisztinának az előadását, Nagy Angélának és Verebélyi Mariettának a zenés-táncos foglalkozást, a 

Kisbéri Tűzoltóknak a felejthetetlen napot, az önkéntes diákoknak pedig a sok segítséget. Úgy 

gondolom, hogy nélkülük nem lett volna ennyire színes és élménnyel teli a tábor.  

Novák Fanni táborvezető 

HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

NYELVI TÁBOR 

Intézményünkben hagyomány már, hogy nyári tábort szervezünk, melyet gyermek és felnőtt 

egyaránt nagyon vár. Ebben az évben június 17-től 21-ig tartott nyelvi táborunk. Csoportbontásban 

15 fő angolos-15 fő németes tanulóval töltöttük a nyári szünet első hetét. A helyszín az Ászári 

Jászai Mari Általános Iskola épülete volt. 

Az EFOP-3.9.2.-16-2017-00018 „Térségi Együttműködés Bakonyaljától a Dunáig” önkormányzati 

konzorciumos pályázat ebben a tanévben anyagi támogatást nyújtott nekünk a program 
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megszervezéséhez és különböző eszközök beszerzését is segítette. Háromszori étkezést biztosított a 

gyerekek és a pedagógusok számára.  

Mi is történt velünk az öt nap alatt? 

Reggel fél 8–tól vártuk a táborozókat német nyelvszakos kolléganőmmel. Reggeli után játékos 

foglalkozásokra került sor. Az öt napból egy napot kirándulással töltöttünk. Négy nap pedig négy 

témát dolgoztunk fel. Hétfőn a családról, kedden az időjárásról tanultunk, szerdán kirándultunk 

Pannonhalmára, csütörtökön az öltözködésről, pénteken pedig az ünnepekről tanultunk. 

Színesítettük a délelőttöket dalokkal, játékokkal, kézműveskedéssel.  

Hétfőn közös reggeli után külön teremben kezdtük el a munkát. Megbeszéltem a gyerekekkel, hogy 

ez egy tábor ne gondolja senki, hogy itt csak tanulni fogunk. Sokkal kötetlenebb minden, mint a 

tanórákon. U alakba rendeztük a padokat, mindenki ott foglalt helyet, ahol szeretett volna. 

Megkapták a kis feladatlapjukat, melyben az egész hét feladatait lefűztem előre.  

A szerdai kirándulásunk Pannonhalmára, a bencés Apátságba nagyon jól sikerült. Egy végzős 

hallgató igazán a gyermekek nyelvén végigvezetett bennünket az épületen. Ezt követően végig 

sétáltunk a Lombkorona Tanösvényen, majd felmentünk a kilátóba is. Egy finom fagyi 

elfogyasztása után elindultunk hazafelé. 

A hét további részében újra az iskola adott helyszínt a táborozásunknak.  

A fenti sorok csupán röviden körvonalazzák, hogy mi is történt velünk öt nap alatt. Aki esetleg 

többre kíváncsi, ajánlom a gyermekek által elkészített feladatlapok, illetve a mellékelt fényképek 

megtekintését.  

Méhesné György Ildikó 

 

A 2018/19-es tanév végén iskolánk tanulói lehetőséget kaptak az Ászári Önkormányzat EFOP-

3.9.2.-16-2017-00018 „Térségi Együttműködés Bakonyaljától a Dunáig” projektjében meghirdetett 

úszótáborokban való részvételre. 

A szervezési feladatokat a CSIPA Sportegyesület végezte. Tőlük kaptunk megbízást testnevelő 

kollégámmal Szalai Richárddal együtt az úszótábor kivitelezésére, technikai feladatok megoldására. 

A tábort két turnusban szerveztük. Az első tábor 2019. 06.17-21-ig, a második 06. 24- 28-ig tartott. 

Az első turnusban főleg 5-6.-os diákok vettek részt, míg a második tábor zömmel 7-es tanulókból 

tevődött ki, de volt néhány alsó tagozatos kisdiák is. 

Az úszótábor alapvető célkitűzése az volt, hogy a tanév során megszerzett úszás ismereteket 

elmélyítsük, mély vízben is magabiztos úszókká váljanak a tábor résztvevői. Célunk volt továbbá, 

hogy olyan vízbiztonságra tegyenek szert, amely lehetővé teszi egyéb vízi sportok, szabadidős 

lehetőségek kipróbálását, mint például a szörfözés, kenuzás, kajakozás, vagy SUP-olás. Mit érne 

egy tengerparti, vagy balatoni nyaralás, ha nem mártózhatnának meg a hullámokban?  

Az úszásnak biológiai értékei, valamint pszichikumra gyakorolt pozitív hatása miatt vitán felül nagy 

jelentősége van a fiatalszervezet edzésében, fejlesztésében. Az úszáshoz kapcsolódó értékes hatások 

csak akkor érvényesülnek igazán, ha a foglalkozásokon nemcsak pancsolás, fürdőzés, hanem 

intenzív tanulás és gyakorlás folyik. 
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Úszni, Jól úszni tudni a gyerekeknek jelentőségteljes élmény, és egész életen át űzhető sportolási 

lehetőség. 

A szép számmal vállalkozó diákok minden reggel az elfogyasztott reggeli után Móron, a Wekerle 

Sándor Szabadidőközpont uszodájába kezdtek. Nem ismeretlen terepre mentünk, hiszen az iskolai 

úszásoktatás is itt zajlott. Naponta 9°°-től 11°°-óráig voltak a gyerekek a vízben. A foglalkozások 

alatt átismételték a már korábban megtanult úszó mozdulatokat, az úszómozgás alapszerkezetének 

elemeit. Mindkét turnusban két csoportra osztottuk a tanulókat: egy haladó, technikailag képzettebb 

és a kevésbé magabiztos úszástudással rendelkező csapatra. Így lehetőségünk volt mindenkinek 

adekvát feladatot adni, saját képzettségi szintjének megfelelő nehézségű gyakorlási feladatot 

biztosítani. Válogatott gyakorlási módszerekkel, meghatározott sorrendben végezték a tanulók a 

négy úszásnem gyakorló feladatait. A vízi segédeszközök: úszódeszkák, súlypontemelők, vízi 

nudlik, labdák segítségével változatos, különböző nehézségi fokú feladatot végezhettek a diákok. 

Ugyanakkor az eszközök segítségével számtalan játékos feladat, váltóverseny volt kivitelezhető. Az 

úszásnemenkénti koordinált mozgás megtanulása, összekapcsolva a helyes légzéstechnikával szinte 

minden résztvevő gyermeknél megvalósult. Minden alkalommal gyakoroltuk a mély vízbe ugrálást, 

megtanultak ”fejest” ugrani. Az edzések végén úszóversenyeket is rendeztünk, ami különösen az 

első turnus résztvevőinek tetszett nagyon, hiszen a versengés a lételemük.  

A jól megérdemelt ebéd után minden délután valamilyen sportfoglalkozáson vehettek részt a 

táborlakók. Az első héten a tájékozódási futás dominált. Az éjszakai túra izgalmai tovább 

fűszerezték az amúgy sem unalmas tábori életet A második héten a labdajátékoké volt a főszerep: a 

labdarúgás, kézilabda, kosárlabda mini röplabda játékokat teljes kifáradásig, nagy élvezettel 

játszották a gyerek. Mindkét turnus kirándulással zárult. Az első héten a Gaja-völgyi tájcentrumban 

túráztunk. A rekkenő hőség ellenére az erdő árnyékos fái alatt a Gaja patak mentén jártuk végig a 

tanösvényt és túraútvonalat A második turnus a Csókakő várához kirándult. A nagy meleg sem 

szegte kedvét a gyerekeknek és jókedvűen meneteltünk a hegyre a szépen felújított várhoz. A 

panoráma mindenért kárpótolt bennünket csodálatos kilátás nyílik a Móri-árok völgyteknőjére, és a 

Keleti-Bakonyra. Mindkét túráról késő délután érkeztünk vissza a táborba.  

A gyerekek nevében mondok köszönetet a táborozások lehetővé tételéért. 

Erdősi Gáborné testnevelő 

 

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR JÚLIUS 1-5. 

Iskolánk a szülők tehermentesítését nyári gyermekprogramokkal igyekezett támogatni. Ennek egyik 

eseménye a napközis tábor volt, melyen 21 fő alsós tanuló vett rész. 

A gyerekek első napját Sinigláné Gurumlai Piroska és Mészárosné Fehér Gabriella szervezte meg. 

Délelőtt az ászári Tájház volt tervbe véve, ahol kiselőadásokat tartottak a korabeli 

látványosságokról, életvitelről, amit a ház berendezése és használati tárgyai tükröznek. Utána a 
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mellette elhelyezkedő Miniskanzent tekintették meg. A helyi iskolában elfogyasztott ebéd után 

pedig a gyerekek által kedvelt filmeket néztek a program befejezéseként. 

Második napon Lovasi Péterné és Kovács Kinga kíséretében sétáltak be a résztvevők a kisbéri 

Kincsem Hotelbe, ahol egész napjukat töltötték reggelitől uzsonnáig. Kinti és benti fürdésre is volt 

lehetőség, különös tekintettel arra, hogy ezen a napon rendkívül meleg volt. A jakuzzi kínálta 

pihenést és felüdülést is élvezhették a gyerekek. A melegtől és fürdéstől elpilledten busz 

igénybevételével érkeztek haza. 

A harmadik nap programjáról Hullámné Sarus Mónika és Nagyné Farkas Mariann gondoskodott. 

Külön busszal indult a kis csapat a reggeli elfogyasztása után Győrbe. Először a Bisinger sétányon 

található vizes fürdőn hűsöltek, majd azt követően indultak a Plázában található moziba. A Toy 

story 3 - 3D-s amerikai számítógépes animációs film - megtekintése volt a cél. Mozizást követően a 

Mc’Donalds-ban jólesően elfogyasztott ebédjük végeztével  élményekkel tele érkeztek haza. 

Csütörtökön  Garas Mariann és Deák Ancsa szervezett érdekes és izgalmas napot kis 

táborozóinknak. Ők a császári Henrix-farmon kivitelezett élményprogramokról gondoskodtak.  

Tudvalévő, hogy itt található az első és leghosszabb magyarországi, magánkézben lévő kisvasút, 

bár most nem az utazás volt a céljuk, mert oda is busszal indultak. Aranymosással kísérleteztek, 

célba dobással , illetve a rodeózást próbálták ki nagy sikerrel. 

Pénteken, utolsó napon Nagyné Micskó Teréz és Árvainé Riklik Erzsébet szervezésében indultak a 

táborozók Kisbérre a Minimagyarország meglátogatására. Útközben fagyiztak is egyet a nagy 

meleget legyűrve, majd a makettpark megtekintése után a parkban található játszótéren játszottak a 

győri busz indulásáig. Az iskolában az ebéd elfogyasztása után - kis pihenőt követően – 

kézműveskedéssel zárták a napot és a hét programjait is . Remélhetőleg minden résztvevő 

megelégedésére. 

Dr. Árvainé Riklik Erzsébet 

ISKOLAKÓSTOLGATÓ 

Hagyománnyá vált már iskolánkban, hogy vendégül látjuk elsőseinket, szüleiket, testvéreiket egy 

kis „iskolakóstolgató”-ra. Megismerkedhetnek az iskola épületével, pedagógusaival. 

Ez a látogatás ebben az évben 2019. augusztus 28-ra, szerdára esett. 8 órakor izgatottan és 

megilletődve gyülekeztek kis elsőseink és szüleik, testvéreik.  

A köszöntés után, rögtön a tornaterembe vezetett útjuk, ahol 

Betti néni, Ildikó néni és Ricsi bácsi érdekes feladatokkal 

várták a kis elsősöket. Nagyon elfáradtak a sok játékban, de 

nagyon jól érezték magukat. 

Ezután pihentető éneklés és ritmikus játékok várták őket Gabi és 

Kinga néninél. 

A meleg délelőttön felfrissülésüket segítette egy kis gyümölcssaláta, melyet a tanító nénik 

készítettek nekik. 

Ezalatt a szülők a leendő tanító nénikkel Tavaszi Piroskával és Sinigláné Gurumlai Piroskával 

oszthatták meg aggodalmaikat. Válaszokat kaptak felmerülő kérdéseikre. Igazgatónőnk, Garas 

Mariann is meglátogatta a „Szülői értekezlet”- et és tájékoztatta a szülőket az iskolával kapcsolatos 

újdonságokról, a szokásokról. 

Közben a gyerekek Zsóka néni csodálatos termében karkötőt fűzhettek, Etelka és Mónika néni 

segítségével. 
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Végezetül saját termükben Piroska nénivel a már Törpe suliból ismert interaktív táblán játszottak, 

nem is sejtve, hogy nehéz feladatokat oldanak meg közben. Egy kis udvari játék után gyerekek és 

szülők jó étvággyal elfogyasztották az iskola ebédlőjében a finom ebédet. 

Ebéd után a gyerekek fáradtan, de jó kedvvel, a szülők megnyugodva tértek haza. Betekintést 

nyerhettek ők is az iskola szokásaiba, megismerkedhettek a leendő tanítókkal, az iskola 

pedagógusaival. 

Sinigláné Gurumlai Piroska tanítónő 

Amit eszel, azzá leszel 
 

Ászár Község Önkormányzat EFOP-3.9.2-16-2017-00018 számú „Térségi együttműködés a Bakonyaljától a 

Dunáig” című pályázatán belül 

Főzőtanfolyam indult, ahol cukor-, glutén- és tejmentes ételek elkészítését tanulhatod 

meg gyorsan és könnyedén. 

Nem csak glutén- és laktózérzékenyeknek!  

Mindenkinek, aki tenni szeretne az egészségéért. 

Időpont: Szeptember 6-tól minden pénteken 17 óra (Szeptember 6., 13., 20., 27., Október 4., 11., 18., 25., 

november 8., 15.) 

Helyszín: Jászai Mari Általános Iskola tankonyhája  

A részvétel ingyenes, de a konyha befogadóképessége miatt előzetes jelentkezéshez 
kötött. 

Jelentkezni Vidáné Sinigla Melindánál az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehet: 

Telefon: 20/555-92-55, E-mail: sinigla.melis@gmail.com, Facebook-on üzenetben 

 

VÉDŐNŐ HÍREI 

A védőoltásokról 
HPV elleni védőoltás 

A 2019/2020-as tanévben, a szülőknek ismételten lehetőségük lesz igényelni 7. osztályos lányuk 

számára a Humán Papillomavírus /HPV/ elleni önkéntes védőoltást. 

A védőoltás minden 12. életévét betöltött, a 7. osztályt végző kislánynak ingyenesen jár, és a 

Gardasil-9 nevű vakcinával történik. Ez az oltóanyag a humán papillomavírus 9 típusa (6-os, 11-es, 

16-os, 18-as, 31-es, 33-as, 45-ös, 52-es, 58-as) által okozott betegségek ellen nyújt védelmet, mint a 

mailto:sinigla.melis@gmail.com
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méhnyakot, a szeméremtest, vagy hüvelyt érintő rákmegelőző elváltozások és rosszindulatú 

daganatok, továbbá specifikus HPV típusok által okozott genitalis szemölcsök. A védettség 

kialakításához két oltásra van szükség, fél éves időközzel beadva.  A 7. osztályos kislányok részére 

az iskolán keresztül juttattuk el az igénylő nyilatkozatokat szeptember első hetében. A szülők, a 

papírokat kitöltve, azokat szeptember 11-ig az osztályfőnöknek visszaküldve, jelezhették igényüket 

az oltásra gyermekük részére. Az oltás első részére októberben kerül sor, a második rész jövő 

áprilisban esedékes. 

A védőoltás kockázata minimális, a beadását követően csak nagyon ritkán fordulnak elő 

kellemetlen tünetek. Mellékhatásként az oltás helyén bőrpír, duzzanat, vagy esetenként láz, 

izomfájdalom jelentkezhet. 

Az oltás nem okoz méhnyakrákot! Az oltás tisztított fehérje alapú vakcinával történik, benne 

kórokozó nem található, még gyengített formában sem.  

Kérem éljenek, az ingyenes védőoltás lehetőségével! 

Bárányhimlő elleni kötelező védőoltás 

2019 szeptemberétől ingyenesen, kötelező jelleggel jár a bárányhimlő elleni vakcina, minden 2018. 

augusztus elseje után született gyermeknek. A kicsik két részletben kapják az oltást, 13 és 16 

hónapos korukban. Az oltóanyagot a gyermekorvosok minden gyermek után névre szólóan kapják 

meg, és tanácsadás keretein belül kerül beadásra. Amint megkapjuk az oltóanyagot, az érintett 

gyermekek, és szülei értesítve lesznek az oltások pontos időpontjáról. 

Pékné Polgár Helga /védőnő/ 

    Bébiovi 
Szeptembertől, a megszokott időpontban ismét lesz Bébiovi, „baba-mama”klub az Ászári Kuckó 

Óvodában. 

A Bébiovi fix időpontban, minden hónap második hetének keddjén kerül megszervezésre, 15.30-

16.30 között. 

Az óvodába szeretettel várjuk az 1 és 3 év közötti korosztályt, illetve 

főként azokat a kisgyermekeket, akik már önállóan tudnak járni, 

szüleikkel, nagyszüleikkel együtt. Ezek az alkalmak remek lehetőséget 

teremtenek arra, hogy az apróságok megismerkedjenek az óvodával, 

társaikkal, a játékokkal, valamint megismerhessék leendő óvónénijüket 

is, megkönnyítve számukra a majdani beszoktatás nehézségeit. Az 

anyukák pedig kicsit tudnak egymással beszélgetni, tapasztalatokat 

cserélni. 

Minden második alkalommal óvónénik tartanak kézműves foglalkozásokat a gyermekeknek, ami az 

adott évszaknak, és a gyermekek életkorának megfelelő témájú, az itt készült alkotásokat pedig 

haza is vihetik a kicsik. 

Legközelebbi Bébiovi október 8-án, kedden 15 óra 30 perctől lesz. 

Sok szeretettel várjuk az apróságokat, szüleikkel együtt!  Pékné Polgár Helga /védőnő/
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A Közösségi Ház parkolójában 

2019. szeptember 28-án 

IV. Ászári Szüreti Vigadalom 
16:00  Kisbéri Cseresznyék műsora 

16:30  Kis Langallik néptánccsoport 

17:00  Szivárvány tánccsoport 

17:30  Senior Örömtánc csoport 

18:00  Szüreti felvonulás (Jászai térJózsef Attila 

utcaSörház utcaJászai Mari utcaSzéchenyi utcaGyőri 

utcaKözösségi Ház udvara)  

Az első megállónál: az Ászári Honismereti 

és Helytörténeti Egyesület által felállított 

bálványprésnél egy rövid „présátadó” 

ünnepséget tartunk.  

19:00  Sipos F. Tamás  

21:00 Desperado 

24 óráig  Utcabál                  

A vigadalom nyitásaként amatőr és profi szakácsok összemérhetik 

főzőtudásukat a 14 órakor kezdődő lecsófőző versenyen.  

(Előzetes jelentkezés: 06/30-2618900-as telefonszámon) 

A rendezvényen ászári borászok borait kóstolhatják, vásárolhatják. 
 

Ászár Község Önkormányzat által rendezett szüreti mulatság nevű ünnepségen képmás és videofelvétel 

készül. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének 6 cikk (1) 

bekezdés a) pontja és a 8 cikk (1) bekezdése, valamint a 2013. évi V. tv. 

(„Ptk.”) 2:48. §.-a alapján a rendezvény területére történő belepéssel, 

mint ráutaló magatartással az érintett a hozzájárulását adja a róla 

készült képmás és videofelvétel készítéséhez és 

felhasználásához. 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 


