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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 2 0 . M Á J U S - J Ú N I U S  
 

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 Képviselő-testület a veszélyhelyzet feloldását követően újra ülésezhetett, hozhatott döntéseket. 
2020. június 30-án tartott rendes ülésen a következő témákat tárgyalta a Testület.  
 Ászár Község Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 

A Képviselő-testület Böröczné Kőszegi Zsuzsanna független könyvvizsgáló jelentését 
megfontolva, a Hivatal által összeállított 2019. évi záró számadást megvitatta és elfogadta. 

 A főépítész beszámolója az eddig elvégzett munkájáról 
Babos István főépítész az eddig elvégzett munkájáról és a település előtt álló feladatokról 
tájékoztatót adott, amelyet elfogadott a Testület. 

 Az Ászári Római Katolikus Plébánia Tanácsadó Testületének kérelme 

A Kossuth Lajos utca 18-as szám alatt található plébánia épületének felújítására a 
„katolikusok” pályázatot nyújtottak be a Magyar Falu Program keretében. A pályázati forrás 
előreláthatólag nem elegendő a teljeskörű munkálatok elvégzéséhez, még úgy sem, hogy egy 
másik pályázaton az Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület is próbálkozik az épület 
rendbetételéhez forrást szerezni. Ígéret van egyházmegyei támogatásra is. A Képviselő-

testület a benyújtott kérelem alapján döntött arról, hogy 5 MFt-os támogatást biztosít a 
felújításhoz, amennyiben a Magyar Falu pályázat nyertes lesz. 

 Klímaberendezés beszerelése az Egészségházba  
A beérkezett árajánlatok közül a Testület kiválasztotta a háziorvosi-, gyermekorvosi- és 
fogorvosi rendelő klímaberendezésének kivitelezőjét. A munkálatok a napokban elkezdődtek. 

 Földmunka a leendő szabadidő park területén 

A Testület döntött a Hivatal alatti terület földmunkáiról, földfeltöltéséről. Tisztelettel felhívom 
mindenki figyelmét, hogy erre a területre (erre is) építési törmelék lerakása tilos!  

 Kerékpárút- és járda aszfaltozási munkálatok 

A kerékpárút legrosszabb szakaszainak újraaszfaltozásáról, és a tavaly elkezdett Petőfi utcai 
járda teljes hosszában történő elkészítéséről döntött a Testület. A kivitelező kiválasztása az 
árajánlatok bekérését követően, illetve a tulajdonviszonyok rendezése után lesz aktuális. 

 Beszámoló a veszélyhelyzet alatt meghozott döntésekről, intézkedésekről 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 
hatáskörében eljárva a polgármester egy személyben hozta meg azokat a döntéseket, 
amelyeket „békeidőben” a Képviselő-testület tesz meg. Ezekről számoltam be a Testületnek. 
Ezek között olyan beruházások is voltak, amelyekre a költségvetésünk biztosította a fedezetet, 
és amelyek azóta már elkészültek: 

 Kerítés, labdafogó háló és kézilabdakapuk az aszfaltos pályánál; 
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 Kerítés és kapu az Egészségháznál (A gyógyszertár előtti részt a jelenlegi tulajdonos 

finanszírozta. A kisajtót nem a nagyobb mennyiségű sebtapasz eladása reményében 
rakták a rózsalugasra, hanem a vegetációs időszak végével, azzal további tervek vannak.) 

 Kerítés és kapu készült az óvodánál; 

 A Széchenyi utca csapadékvíz elvezetésének zárt burkolatú medre, aknákkal elkészült; 

 Szintén ez az utcaszakasz térköves járdát kapott; 

 A Győri utca egy részét térköves járdával burkoltattuk; 

 A Közösségi Ház elektromos rendszerének egységesítése és napelemekkel való 
felszerelése elkezdődött. 

 Arról is tájékoztatást adtam, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt több pályázatot is 
benyújtottunk. 

 Nyári gyermekétkeztetés 

Az iskolai szünet alatt az önkormányzatoknak kötelessége gondoskodni az arra rászoruló 
gyerekeknek az étkeztetéséről. Hét gyermeknek biztosít nyárra ebédet az önkormányzatunk. 

 Egyebek 

Egyebek napirendben tájékoztatást adtam a nyári rendezvényekről. 

 Erzsébet tábor keretén belül egy hetes tábor a Családsegítő központ közreműködésével a 
Közösségi Házban. 

 Tánctábor a modern táncot tanító oktatók szervezésében szintén a Közösségi Házban. 

 Augusztus 20-a, Szent István nap. Reményeink szerint a szokásos módon, de valószínű 
szabadtéren tartjuk meg. 

 Augusztus 29-én a Közösségi Ház udvarán családi napot, nyárbúcsúztatót (pót 
gyereknapot) tartunk.  

Rendezvényeink a járványveszély rosszabbra fordulása esetén elmaradnak! 

Július és augusztus hónapokban a munkatervünkben nincs ülés ütemezve, de a hosszú szünet miatt 
ezekben a hónapokban is tartunk testületi üléseket. 

Pekár Zsolt polgármester 

Anyakönyvi  h írek  

Sok szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóit: 
Pacsics Csaba és Birkás Krisztina kisfia: Máté 

Szabó Márk Dávid és Törzsök Krisztina kisfia: Kristóf 
Házasságot kötöttek Ászáron: 

Blaskó Imre és Kálmán Nikoletta 

Vámosi Richárd Viktor és Tóth Éva 

Szívből gratulálunk a házaspároknak! 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 
Véghné Váradi Teréz (70) 

Horváth Imréné (89) 
Lanczendorfer Melinda aljegyző 
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AZ INGATLANOK ÉS AZ INGATLAN ELŐTTI TERÜLETEK RENDBETARTÁSÁRÓL 

TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK/INGATLANHASZNÁLÓK! 

Önkormányzatunk törekszik arra, hogy a településünk lakosai minél jobban érezzék magukat 
Ászáron, szép környezetben élhessék mindennapjaikat. Azonban azt is fontosnak tartjuk, hogy a 

településre látogatókra és a településen áthaladókra jó benyomást tegyen községünk. Ehhez 
jelentősen hozzájárulnak/hozzájárulhatnak a lakosok is azzal, hogy nagy gondot fordítanak az 
ingatlanok és az ingatlanok előtt található területek rendbetartására. 
Az 1/2004. (I.27) sz. önkormányzati rendelet II. fejezetének 5§-a szerint az ingatlan, az ingatlan 

előtti járdaszakasz és kapubejáró, valamint az ingatlan és közút közötti zöldterületek (maximum 15 
méterig) és nyílt vízelvezető árok tisztántartása, síkosság mentesítése, gondozása, gyommentesítése, 
az ott található fák (bokrok) botolása az ingatlan használójának feladata.  
Ezúton kérem Önöket, hogy gondoskodjanak lakókörnyezetük tisztán tartásáról, az ott található 
lomok eltakarításáról, illeszkedve a tiszta, rendezett településképhez, ezzel hozzájárulva községünk 
pozitív megítéléséhez. 
Hatályos rendeleteinket, közérdekű információkat és a legfrissebb információkat megtalálják 
honlapunkon, a www.aszar.hu oldalon. 

Pekár Zsolt polgármester 

A HÁZIORVOS HÍREI 

Tisztelt Ászáriak, kedves Betegeim! 
A magyarországi és európai koronavírus helyzet szerencsés alakulása 
folytán megnyugodhatunk, életünk lassan visszatérhet a régi kerékvágásba. 

A rendelőben is egyre több páciens fogadására van lehetőség. A 

betegelőjegyzés a már jól bevált módon működik / telefonon, 

email-en vagy messengeren /, remélhetőleg mindenki 
megelégedésére. 

Szerintünk sokkal hatékonyabban és kulturáltabban tudunk így dolgozni. Nyári 
szabadság alatt is biztosítjuk az egészségügyi ellátást, háziorvosi helyettesítés 

formájában. 
Mindenkinek szép nyarat kívánok! Vigyázzunk magunkra és egymásra! 

dr. Nemes Tünde háziorvos  

TÁJÉKOZTATÁS A NYÁRI HÓNAPOK GYERMEKORVOSI ÉS VÉDŐNŐI RENDELÉSRŐL 

Kedves Szülők! 
Dr. Csont Anna gyermekorvos betegrendelése és tanácsadása Ászáron július hónaptól 
kezdődően ismét keddi napokon lesz 9 és 10 óra között. A nyári 
hónapokban átmenetileg, a csütörtöki napokon az ászári gyermekorvosi 
betegrendelés szünetel.  
Dr. Csont Anna gyermekorvos szabadságon lesz: 

 2020.07.06-2020.07.17  

 2020.08.03-2020.08.14 között. 

http://www.aszar.hu/
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A védőnői ügyfélfogadás 2020.07.20 - 2020.07.24 között, valamint 2020.08.17 - 2020.08.21 között 
szabadság miatt szünetel.  
A nyári szabadság alatt probléma esetén elérhető a kerékteleki védőnő kolléganő, Jánoki Andrea az 
alábbi mobilszámon: +36-30-990-8874 

Mindenkinek jó egészséget, és szép nyarat kívánok! 
Pékné Polgár Helga védőnő 

KÖNYVTÁRI HÍREK 

Kedves Könyvtárlátogatók! 
Tájékoztatom olvasóinkat, hogy könyvtárunk ismét nyitva áll a megfelelő óvintézkedések betartása 

mellett.  

Kérem, hogy aki márciusban, vagy azt megelőzően vitt könyveket, szíveskedjen visszahozni a 
könyvtárba, mivel azok kölcsönzési és meghosszabbítási ideje lejárt. 
Általánosságban is szeretném felhívni a gyermek és felnőtt olvasók figyelmét, a kölcsönzési 
határidő betartására! A kölcsönzési idő 30 nap, melyet két alkalommal lehet 1-1 héttel 
meghosszabbítani. Hosszabbításért nem feltétlen kell személyesen megjelenni, azt telefonon is lehet 

kérni. 
Telefonszám: +36-34-552-196 vagy +36-30-377-4744 

Továbbra is várjuk régi és új tagjainkat! 
Tóth Gáborné könyvtáros 

TÁJÉKOZTATÁS ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRŐL A FŐÉPÍTÉSZTŐL 

TISZTELT LAKOSOK, ÜDÜLŐK, VÁLLALKOZÓK! 

Valószínűleg a legtöbbjüknek idegen szakmai témáról lesz szó. Ahogy egy 
filmből idézhetnénk: ez a „nem ismert tartomány”. 
Pedig a település-fejlesztés, - rendezés és a településkép valamennyiük 
életét átszövi. Gondoljanak a közlekedésre, utakra, közművekre vagy az 

oktatásra, a szociális ellátásra vagy a gazdaság bármely ágazatára, pl. a 
kereskedelemre. Hogy miért? Mert az előbbiekhez mindenképp tartoznak műszaki 
létesítmények, építmények, épületek. Az utóbbi szavak, fogalmak magyarázata nem 
szükséges, enélkül is – ez a meggyőződésünk – meg fogják érteni az alábbiakat. 
Hisz mindnyájan épületben laknak, pihennek, viszik gyermekeiket óvodába, iskolába. Sőt ezek 
létrehozásában valamilyen formában részt vettek. Abban is biztosak lehetünk, hogy az Önöket 
körülvevő környezetről, az épületek megjelenéséről, „arcukról” határozott véleményük van. És ez 
így van jól. 
Azt mondjuk, hogy ami szép, az érdek nélkül szép és ez tetszik mindnyájunknak. Vagyis a 
tetszésnek, a szépnek (természetesen települési szinten), igenis van abszolút mércéje. 
Ennek a mércének a meghatározása a településképi szabályozás feladata. Törvényben rendelkezett 
erről a jogalkotó, hogy ennek eszközrendszerét és helyi szabályait önkormányzati szinten is meg 
lehessen határozni és a Milyen? Milyet? kérdésekre válaszoljon. A település önkormányzata 
elkészített egy dokumentumot, a Településképi Arculati Kézikönyvet (röviden TAK-nak 

nevezzük), aminek megalkotásában a közösség szintjén Önök is részt vettek. Ez a „könyv” 
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iránymutatásul szolgál minden építkezőnek, olvasmányos formában . Ennek alapján hagyott jóvá 
egy helyi rendeletet a képviselő-testület: 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet a településkép 
védelméről (Tkr.) Ez a jogszabály már mindenkire kötelező. Betartásáért a polgármester felelős, 

amihez a főépítész nyújt szakmai segítséget, szinte valamennyi építési tevékenység megkezdését 
megelőzően. 

Amit jobban ismernek, mert e szabályozásnak már évtizedes múltja van, ez a 
település-rendezés eszközrendszere: a település-szerkezeti terv (TSZT), a 

helyi építési szabályzat (HÉSZ) és ennek részeként a szabályozási terv 

(SZT). A két utóbbi – helyi önkormányzati rendeletbe foglalva – határozza 
meg az építés helyi rendjét (mint a közlekedésben a »KRESZ«). A TSZT a 
Hol? kérdésre válaszolva a településen belüli elhelyezkedést határozza meg, a 

HÉSZ és az SZT a Hogyan? kérdésre válaszolva az építésjogi követelményeket, 
tehát az eszközt, a módot rögzíti. 
Még egy lényeges önkormányzati döntés szükséges az előbbiek megalapozására, amit a képviselő-

testület határozattal állapít meg. Ez a település-fejlesztési koncepció (röviden: TFK). Ennek 
megfogalmazásában legalább akkora szerep jut valamennyiüknek, mint a településkép (TAK) 
kapcsán. A TFK a település jövőjét hivatott meghatározni: hosszú távon az „álmok”, elképzelések 

tárháza és a Mit? kérdésre válaszol. Vagyis mit szeretnénk tenni a településünk fejlődése 
érdekében? 

A település-rendezési eszközök előkészítésében az építészeti és települési kérdésekben jártas 
szakember vesz részt az önkormányzat szakmai tanácsadójaként. A főépítész szakmai ismereteivel 

segíti az előzőekben ismertetett dokumentumok, tervek elkészítését vagy módosítását, és a 
végrehajtását. Szakmai tudásával szolgálja a település polgárait, iránymutatást ad az építési munkát 
végzőknek, legyen az akár a tulajdonos, akár tervező, akár kivitelező. 
Kérem, kérjük, hogy e tájékoztatás szerint járjanak el, amikor bármilyen építési szándékot kívánnak 
előkészíteni, majd megvalósítani. 

Babos István főépítész 

ibabos.bb@gmail.com 

AZ ADATVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETÉNEK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE 

Jelenleg a felnőtt magyar lakosság többségét (62 százalék) érdekli saját adatainak védelme, közel 
ötöde (18 százalék) azonban nem foglalkozik a kérdéssel. A lakosság 31 százaléka hallott a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságról, kétharmadának azonban nem volt 

ismerős az intézmény neve. Személyes adattal kapcsolatos jogsérelem esetén a 
válaszadók leginkább a rendőrséghez (35 százalék) fordulnának.  

Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság a személyes adatok 
védelméhez való jog érvényesülése érdekében eljáró szerv. 

Tájékoztató jelleggel, illetve érdekességként az elmúlt pár 
hónapban az adatvédelemmel érintett jogsértések miatt az alábbi 

bírságok kerültek kiszabásra: 
 egy volt munkavállaló elektronikus leveleihez való hozzáférését a munkaadó megtagadta, 

ezért a munkaadót 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére 
kötelezték 
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 a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-nél hibaelhárítási célból létrehozott tesztadatbázist a 
szükséges tesztek lefuttatása és a hiba kijavítása után nem törölték, az abban levő 
nagyszámú ügyféladatokat cél nélkül és azonosításra alkalmas módon tárolták, ami a 
személyes adatok hozzáférhetőségét eredményezte, ezáltal a Kft-t 100.000.000,- Ft, azaz 

százmillió forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezték 

 ügyfélszám téves rögzítésével összefüggő jogellenes adatkezelés megsértése miatt 
1.000.000Ft, azaz egymillió forint adatvédelmi bírságot szabtak ki 

 érintett személy telefonszámát a hozzájárulása nélkül, jogtalanul kezelték, emiatt, 

300.000Ft, azaz háromszázezer forint adatvédelmi bírság kiszabása történt  
Ami talán az egyik legtanulságosabb eset: 

 Facebook oldalra az érintett személy hozzájárulása nélkül történő fotó közzététele miatt, 
100.000 Ft, azaz százezer forint adatvédelmi bírság megfizetését szabták ki 

Az internettel összefüggésben egy nap alatt annyi adatot töltenek le az emberek, ami megtöltene 
168 millió DVD-t.  Naponta 250 millió fotót töltenek fel a Facebookra, amit ha kinyomtatnánk, 80 
db Eiffel-torony magasságával érne fel.  
A fent leírtak és megtörtént esetek mind arra adnak okot, hogy jobban figyeljünk az adatainkra, 
mert csak a megfelelő céllal, jogalappal és meghatározott biztonsági intézkedések mellett kezelhetik 
azokat.   

László Gábor adatvédelmi tisztviselő 

A 2020/21-ES LABDARÚGÓSZEZONRA VÁRVA 

A Covid járvány miatt hozott intézkedések következtében a 2019/2020-as labdarúgószezon tavaszi 
fordulóiból a felnőttek csupán két mérkőzést játszottak le, az utánpótlás csapatok pedig el sem 
kezdték a tavaszi fordulókat. Bíztunk benne, hogy május körül talán folytatódhat a bajnokság, de 
végül a 2019/2020-as idényt a március 15-ig lejátszott mérkőzések eredményével lezárták. 

Tulajdonképpen nem hirdettek eredményt, senki nem esett ki a csoportjából.  
Csapataink eredménye 2020. március közepén: Felnőtt csapatunk a 11. 
helyen, az U19 (ifi) a 4. helyen, U16 (serdülő) a 2. helyen és az U14 a 3. 
helyen állt.  
Kora tavasztól az edzések is elmaradtak, a pálya is lezárásra került. Amikor 

azonban a korlátozások enyhítése megkezdődött, egyre több fiatal jelent 
meg a pályán a focilabdájával. Jelenleg folynak az edzések, szerveződnek az 

edzőmérkőzések bízva az augusztusi indulásban. A nevezést a Megye II. 
osztályba a felnőtt, az U19, U16 és U14 csapat részvételére beadtuk. Azért az ászáriak nem 
maradtak foci nélkül, hiszen Ligeti Dániel és Szabó Áron – a tilalmak enyhítése után – ismét 
megszervezte a Pünkösd hétfői hagyományos „Utcafoci” bajnokságot. Ezen 8 csapat mérkőzött s 
végül a Báthori utca bizonyult a legjobbnak. Jó hangulatban, sok érdeklődővel telt a nap. 
Szerencsére ezt a hagyományt a vírus sem tudta „megölni”. 
A „csendes” időszak alatt TAO támogatásból és az önkormányzat által biztosított saját forrásból 
megújult a lelátó teteje és hátoldala, amely mostantól az Ászár KSE színeiben (kék-fehér) 
pompázik. Szintén a nyár folyamán a pályavilágítás is korszerűsödik, amely biztosítja, hogy a teljes 
pályán az esti órákban (amelynek ősztől van jelentősége) is megfelelő fényviszonyok legyenek. 
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Társadalmi munkában júniusban megszépült a pálya és az öltöző teljes környezete is. Így várja az 
Ászár KSE a folytatást, amelynek elengedhetetlen „tartozéka” a jó szurkológárda.  
Várunk mindenkit! HAJRÁ ÁSZÁR! 

Az Ászár KSE vezetőségének nevében: Baksa Zoltánné 

HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

KÜLÖNLEGES BALLAGÁS AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

A ballagás olyan ünnep, ahol egyszerre van jelen az emlékezés, a búcsú és az új iránti kíváncsiság.  
Egy megszokott ünnepség elején az osztályok ballagási dalokat énekelve, a búcsúztató osztálytól 
kapott virággal végigvonulnak az osztálytermeken, és az iskolán át az udvarra, ahol az ünnepélyes 
elköszönésre kerül sor. Búcsúzik a végzős osztály, a ballagtató osztály és az intézményvezető. A 
műsort pedig szavalatok és az énekkar dalai teszik még meghittebbé. 
Idén ez kicsit másképp volt. A járványügyi helyzetre való tekintettel más formában köszöntünk el. 
Sok szervezést és előkészítést igényelt, hogy az veszélyhelyzeti előírásokat betartva méltó módon 
búcsúzzunk végzős diákjainktól. 
Az intézmény pedagógusaival és minden dolgozójával közreműködve online módon elmeséltük a 
„közönségnek” mi is történt volna a ballagás napján, ha a megszokott módon ünnepelhettünk volna.  

 

Bemutattuk a feldíszített osztálytermeket a gyerekekre váró tarisznyákkal és egy kis meglepetéssel. 
Elhangzott az igazgató búcsú beszéde, aki azt követően végigvonult az iskola épületében, az online 
ballagás közönsége elé tárva a különböző helyszíneket, ahol az osztályfőnökök megható üzenet 
formájában köszöntek el osztályaiktól. Bejátszottuk a 7. osztályosok beszédét, énekét és minden 
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nyolcadikos diákot külön-külön megszólító egy-egy mondatos gondolataikat. A hetedikesek sokat 

dolgoztak azért, hogy az ő búcsújuk is emlékezetes legyen, még ilyen körülmények között is. 
Tovább emelte a hangulatot, hogy a végzősöket tanító pedagógusok videóüzenetben intéztek kedves 
szavakat útravalóul a gyerekekhez. Külön öröm a technikai dolgozók blokkja tele jókívánságokkal.  
A 8. osztályosok búcsúja sem maradt el. Minden végzős diák egy elköszönő, megköszönő 
gondolatot intézett egykori iskolájához. Az üzeneteket az iskola facebook oldalán is közzétettük. 
Végül a két végzős osztály itt eltöltött képeiből készült kis bemutató zárta - a digitálisan is 
meghatóra sikerült - rendhagyó ballagást. 
Az online ballagást követő héten továbbfolytatódott a 8. évfolyamtól való elköszönés. 
BÚCSÚ A NYOLCADIKOSOKTÓL 

Június 17-én este hat órára vártuk a ballagó diákokat az iskolánkba. Szigorúan betartva a 
járványügyi előírásokat, az iskola aulájában tartottuk búcsú ünnepségünket, ahol csak a gyerekek és 
az iskola dolgozói vehettek részt. A diákok nem kis meglepetésére, egy rövid összeállítást 
készítettünk róluk, az itt eltöltött nyolc évükről. A régi képekkel felidéztük az 
osztálykirándulásokat, évnyitókat, iskolai műsorokat, színdarabokat, táncokat, amikben szerepeltek. 
Jót nevettek a kiskori képeiken is, amiket odatettük a tablóképeik mellé. A meglepetéseknek még 
nem volt vége, ugyanis a hetedik osztályosok virág helyett egy pólóval lepték meg a 
nyolcadikosokat. A pólón lévő felirat is arra emlékezteti majd a gyerekeket, hogy ők is ballagtak, 
„csak egy kicsit másképp”! 
Ezt követően jelképesen átadták a nyolcadikosok az iskola zászlóját Helbert Anitának, a 
hetedikesek osztályfőnökének, majd felkötötték rá a ballagók búcsúzó szalagját. 
Hagyományainkhoz hűen ünnepélyes keretek között vehették át a gyerekek igazgatónőnktől, 
Mariann nénitől a bizonyítványokat és a jól megérdemelt jutalomkönyveket. A diákok ezután 
elköszöntek a tanáraiktól. Felolvasták rövid visszaemlékezéseiket egy-egy órával kapcsolatban. Egy 
közös ének után az iskola mellett elültették az év fáját, és egy kis beszélgetés után búcsút vettek 
egymástól és tanáraiktól. 
Kívánunk mindenkinek boldog, felhőtlen középiskolás éveket, és reméljük, mindenki megtalálja 

helyét a nagybetűs életben! 
NYUGDÍJAS KOLLÉGÁKAT BÚCSÚZTATTUNK 

Iskolánkban az idei tanévben két kolléga is nyugdíjba vonult. Tavaly novemberben búcsúztattuk el 
Greinerné Ábrahám Erzsébet rajz szakos tanárnőt. Zsóka évtizedek 
óta tanított az ászári iskolában. Több kiállítást is szervezett a 
Közösségi Házban, iskolánkat mindig az évszakoknak, ünnepeknek 
megfelelően dekorálta szépítette; díszletei színesítették a 
diákszínjátszók előadásait. 
Június 16-án köszöntünk el Lovasi Péternétől, Etelkától, aki a 
nyártól már a jól megérdemelt nyugdíjas éveit tölti. Etelka 1988 óta 
volt iskolánk dolgozója. Lelkiismeretes, precíz, segítőkész 
kollégának ismertük meg, akit a következetesség és a rendszeretet. 
jellemez. Számos versenyt nyertek tanítványai, ezzel is öregbítették 
iskolánk hírnevét. A közel 40 éves tanítói munkakörben eltöltött idő 
alatt több száz gyermeket készített fel az iskolai életre, s tanította 
őket a legfontosabb ismeretekre. Pedagógus magatartásával példát 

mutatott a felnövekvő generáció minden tagjának. 
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VERSENYEREDMÉNYEK 

Az idei tanévben a vírus átrendezte a tanulmányi versenyeket is. Nagyon sok elmaradt az utolsó 
negyedévben, amelyeken diákjaink mindig nagyon szép eredményekkel büszkélkedhettek az elmúlt 
években. Ennek ellenére sok, szép helyezésről adhatunk számot a még megrendezett versenyekről. 

Bakonyszombathely Mesemondó Verseny  
 Ligeti Fruzsina 1.o.  I. helyezés 

 Rezi Ákos 5.o.  I. helyezés 

Petőfi Sándor Általános Iskola Mikulás Kupa /fiúk focicsapata/  
 I. helyezés 

Császár Szövegértési Verseny  
 Geczinger Kitti 2.o.   I. helyezés 

 Szécsényi Tímea 4.o.  I. helyezés 

 Vida Julianna 5.o.   III. helyezés 

Bozsik foci 

 a fiúk veretlenek voltak 

Jászai Prózamondó Verseny Ászár 

 Petőcz Dániel 2.o.   I. helyezés 

 Rezi Ákos 5.o.   I. helyezés 

 Sulyok Tamás 7.o.   I. helyezés 

 Nagy Mia Tímea 3.o.  II. helyezés 

Zrínyi Ilona Matematika Verseny  
 Szécsényi Tímea megyei 10. hely 

Holenda Barnabás Matematika Verseny megyei forduló 

 Szécsényi Tímea  15. helyezett 

 Szabó Lilla  20. helyezett 

Rajzpályázat: Így tanulok itthon!! Megyei verseny 

 Csonka Nóra-emléklap 

 Kovács Kata 6.o. 5-8.oszt. korcsoport  III: helyezés 

Történelem Titok Levelezős Verseny 7. osztály 

 Balázs Dóra Samuella  12. helyezés 

 Vida Johanna   12. helyezés 

 Takács Bálint   12. helyezés 

 Horváth Kevin   4. helyezés 

 Sulyok Tamás   4. helyezés 

 Zséfár Márk   4. helyezés 

Ifjú Fizikus Verseny megyei fordulóra bejutott tanulók (A döntő a vírus miatt elmaradt): 
 Kakula Eszter 8.o. 

 Pekár Kata Csenge 8. o. 
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 Szép Izabella 8. o. 
 Rumi József 8. o. 
 Bata Barnabás 8. o. 

Szécsényi Tímea 4. osztályos tanuló 3 tanulmányi versenyen is 100%-ot teljesített a járvány 
idején: 

 Nyelvész Anyanyelvi Verseny 

 Tudásbajnokság Anyanyelv 

 Tudásbajnokság Matematika 

megyei és országos döntőjének feladatait is sikerült ilyen kimagaslóan megoldania. 
Gratulálunk minden versenyzőnek az elért eredményéhez! Jövőre újult erővel folytatjuk a 

felkészülést, remélhetőleg a megszokott keretek között. 
VAKÁCIÓ AZ ISKOLÁBAN 

Napközis táborunk (június 22-26.) 

Rendkívüli tanévzárásunk után ismét gyerekzsivajtól volt hangos egy héten keresztül iskolánk. A 
tanulók napközis táborban vehettek részt kiscsoportos felügyelet keretében. A vírushelyzetre való 
tekintettel a programok az iskola falain belülre és a falu adta lehetőségekre korlátozódtak. Ennek 
ellenére a pedagógusok igyekeztek változatos, tartalmas programokat kínálni 31 diáknak. A 
korlátozás a létszámra is vonatkozott, így 3 csoportban foglalkoztattuk őket. Az időjárás kedvezett 

abban, hogy sokat sétálhassunk a faluban, ellátogathassunk a helyi lovardába, ahol még 
kocsikázhattak is a gyerekek, sőt a játszótéri játékok kihasználására is sor kerülhetett. 

Kézműves foglalkozásokon mindenki megmutathatta kreativitását, nyakláncot, karkötőt, kulcstartót 
fűztek, gipszet öntöttek, képet készítettek, fonás technikával ismerkedtek a tanulók. 
Természetesen a sport- és ügyességi játékok sem maradhattak ki a programok közül. Hat állomásból 
álló akadályversenyen összemérhették a csoportok tagjai ügyességüket, aminek végén a jutalmazás 
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sem maradt el a dicsőség mellett. Megismerkedhettek egy –egy régi szabadtéri játékkal és 
társasjátékkal is a gyerekek, amit ők maguk készítettek el játék előtt. 
A mozgalmas foglalkozások után jöhetett egy kis daltanulás, vagy egy kis mozi hangulatot idéző 
filmnézés, üdítővel és pattogatott kukoricával. 
Bízunk benne, hogy élményekkel és kellemes emlékekkel kezdték meg tanulóink a vakációt. 

Garas Mariann intézményvezető 

Deák Annamária intézményvezető-helyettes 

továbbá Pintér Zsuzsanna és Tavaszi Piroska pedagógusok 

HÍREK A KUCKÓ ÓVODÁBÓL 

NAGYCSOPORTOSAINAK KIRÁNDULÁSA A PUSZTAVÁMI VAJDA JÁNOS ERDÉSZETI ERDEI 

ISKOLÁBAN AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYERT PÁLYÁZAT KERETÉBEN 

A gyermekek reggel ¾ 8-ra érkeztek az óvodához. 8 órára meg is érkezett értünk a busz. A 
gyerekek nagyon ügyesen viselkedtek a buszon. Mivel előtte való nap, vasárnap, nagyon esett az 

eső, és még aznap beszéltem az iskola vezetőjével, felhívta a figyelmem, hogy ha csak picit esik az 
eső hétfőn, a kirándulás napján, akkor elmegyünk sétálni az erdőbe. Így mindenkinek legyen 
esőkabátja, gumicsizmája. Ezeket hozták is magukkal a gyerekek. Volt, akin rajt volt, és volt, akire 

fel kellett adni, mielőtt leszálltunk a buszról.  
8 óra 35 perckor meg Pusztavámra. Leszálltunk a buszról, és bementünk a főépületbe, ahol a 
nagyon kedves erdész hölgy már várt bennünket. Javasolta, hogy mielőtt elindulunk, menjünk be a 
nagy terembe, ahol egyenek a gyerekek abból, amit otthon csomagoltak nekik, és csak utána 
induljunk útnak. Így is történt. Majd miután befejezték a gyerekek a tízóraizást, 9 órakor 
elindultunk. Mielőtt még útnak indultunk volna, megbeszélte a gyerekekkel, hogy mik a nagyon 
fontos szabályok az erdőben: nem szabad hangoskodni, nem szabad futni, nem szabad elhagyni 

egymást, nem szabad a fák-, bokrok-, virágok leveleit letépni, és megtaposni őket szándékosan. 



 
12 

Bementünk az erdőbe, ahol egy kis patakon keltünk át először. Aztán elértünk egy ösvényhez, ahol 
a gyerekeknek már nem kellett fogni egymás kezét, kicsit szabadabban mehettek. A séta közben 
hallottunk szajkót énekelni, láttunk vad cseresznyefát, amire az erdész hölgy azt mondta, 
madárcseresznye, hiszen a madarak abból esznek. Ugyanúgy néz ki, mint a rendes cseresznyefa, 
csak sokkal apróbb szemű rajta a gyümölcs. Elérkeztünk egy táblához, amin mindenféle madarak 
voltak: fácán, egerészölyv, kerecsen sólyom, szajkó, szarka, vörösbegy. Az erdész hölgy 
elmutogatta, és elmondta melyik madár melyik. Sétáltunk tovább, és egyszer csak elértünk egy 
olyan táblához, amelyen gombák voltak. Fel voltak tüntetve a táblán az ehető, és mérgező gombák. 
Elmagyarázta a hölgy, hogy miért nem szabad csak úgy leszedni a gombát, anélkül, hogy tudnánk 
milyen fajta. Ahogy sétáltunk tovább, elérkeztünk egy elkerített részéhez az erdőnek, ahol állatok 
voltak. Volt muflon, voltak őzek, és dámszarvasok. A gyerekeknek nagyon tetszettek az állatok, 
főleg a dámszarvasok, mert ők egészen közel jöttek a kerítéshez. Az állatok után egy nagy 
tisztáshoz értünk, ahol voltak padok. Itt egy kicsit megpihentünk, a gyerekek ismét falatozhattak. 
Körülbelül 10 percet pihentünk, majd újra útra keltünk. Sokáig csak mentünk, és gyönyörködtünk 
az erdőben, míg végül visszaérkeztünk a főépülethez. Ekkor 10 óra 25 perc volt már. Itt is 
megpihentek a gyerekek egy kicsit, amíg vártunk a másik erdész hölgyre, aki mesével készült a 
gyerekeknek. A várakozás közben felmászhattak a közelben lévő magaslesre, illetve többször is 
végig mehettek a mezítlábas ösvényen, amin most cipőben, gumicsizmában mentek végig.  

 

10 óra 40 perckor megérkezett a hölgy, és kérte, menjünk be az épületbe, ahol mesélni fog. Vetítés 
formájában (Powerpoint) történt a mese. A címe Róka mama vacsorája volt. Röviden a mese arról 
szólt, hogy róka mamának voltak kölykei, és őket sok mindenre kellett tanítania, illetve sokszor 
kellett nekik enni adni. Élt a közelben egy nagyon csúfolódós madár, ő volt a szalonka. Bizony 
addig-addig csúfolódott róka mamával, míg megfogta a szalonkát, és finom levest főzött belőle a 
kicsiknek. Az erdész hölgy nagyon érdekesen, élvezetesen mesélte el. Interaktív is volt, mert a 
gyerekeket folyton bevonta a mesébe, kérdezgette őket. Megmutatta a rókák-, és a szalonka hangját. 
Végül bemutatta a teremben lévő kitömött állatokat. Volt nyuszt, vidra, fácán, szarka, és még róka 
mama is szájában a szalonkával. Mindezek után játszani már nem volt időnk, mert 11 óra 28 perc 
volt, és a busz megérkezett értünk.  
Nagyon fegyelmezetten felszálltunk a buszra, és elindultunk haza. 12 óra 05 perc volt, mikor 
leszálltunk az óvodánál a buszról. Kellemesen elfáradtak a gyerekek.  

Novák Viola intézményvezető 
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PEDAGÓGUSNAP – ÖLLŐS MÓR-DÍJ 

Tavasszal, - mint, ahogy sok más rendezvényt sem – a pedagógusnapunkat, az Öllős Mór díjátadó 
ünnepségünket sem tudtuk megtartani. Nem tudtunk méltó módon ünnepelni, pedig az idei évben is 
két díjazottunk van. Az azonban mégsem járja, hogy csak olyan letudós módon, másfél méteres 
távolságból, maszkban és gumikesztyűben, némi rettegéssel körbelengve, csak úgy odaadjuk a díjat. 
Reményeink szerint hamarosan tudunk erre egy emelkedett hangulatú, a több évtizedes pedagógiai 
munkát, szolgálatot megköszönő, méltó alkalmat találni.  
Itt, most az újság hasábjain Ászár Község Önkormányzatának, de talán mondhatom azt is, hogy 
minden ászári szülőnek és diáknak a nevében megköszönöm az iskolánkban és óvodánkban dolgozó 
pedagógusoknak, és az Ő munkájukat segítő dolgozóknak az egész éves lelkiismeretes 
tevékenységét. Az odaadást, a törődést, az oktatást, a nevelést és azt a sok-sok szeretetet, amit 

gyermekeinknek adtak, adnak. Külön köszönet illeti azokat a pedagógusokat, akik ebben az 
embertpróbáló időben is, egész nap a számítógép billenytyűjét kalapálva próbálták menteni a 
menthetőt, próbálták minden módon otthonról, az otthonokba vinni a segítséget a tudás, a tananyag 
megszerzéséhez. Köszönet és megbecsülés jár ezért. KÖSZÖNJÜK! 
Itt most emlékezzünk arra a pedagógusra, akiről a településünk padagógiai díját elneveztünk. 
Emlékezzünk Öllős Mórra, hiszen már több generáció csak hallomásból ismerheti. A Tanár Úr 
lánya, Őllős Éva, a győri Kazinczy Gimnázium matematika-fizika szakos tanára, kérésemre egy 
rövid élatrajzot írt évekkel ezelőtt édesapjáról, amely most álljon itt köszönetként és köszöntésként, 
de álljon itt lámpásként is. 

Pekár Zsolt polgármester 

ÖLLŐS MÓR ÉLETRAJZA 

Öllős Mór 1925. szeptember 2-án született egy Trianon után Csehszlovákiához csatolt, korábban 
Győr megyéhez tartozó színmagyar, református kis faluban, Csilizpatason, földműves családban. 

Öccsével és húgával példás szeretetben nevelkedtek, megismerve a családi összetartozás erejét. 
Az elemi iskola hat osztályát szülőfalujában végezte. 1938-ban ez a terület ismét Magyarország 
része lett. Kétévi magántanulás után sikeres vizsgát tett a polgári iskola négy osztályából 
Komáromban. 1941-ben felvételt nyert a Pápai Állami Tanítóképző Intézetbe. Legszívesebben a 
magyar irodalommal foglalkozott, önképzőköri tagként írogatott is. Tanulása a II. Világháború, 
majd az azalatt szerzett súlyos betegség miatt megszakadt. 1946-ban a Dunán csónakkal átszökve 
tért vissza az anyaországba, mivel akkor Csilizpatas újra Csehszlovákiához tartozott. 1948-ban 

kapta meg tanítói oklevelét. 
Ebben az évben, október 28-án került Ászárra, és lett 37 éven át az általános iskola nevelője. 1949-

től, az orosz nyelv kötelező tanításának bevezetésétől, elsőként a Csehszlovákiában született 
pedagógusokat képezték ki a tárgy tanítására, mondván, hogy ők már ismernek egy szláv nyelvet. A 
történelmi és etnikai háttér ismeretében ez erőteljes túlzás, így nem volt könnyű oroszul tanulni 
munka mellett. Újabb diplomáját 1952-ben szerezte meg. Az orosz nyelven kívül tanított magyart, 
történelmet, éneket - amire éppen szükség volt. 1951-től 1953-ig az igazgatói megbízatást is 
vállalta, ezt követően 1976-ig igazgatóhelyettesként tevékenykedett.  
1955-ben feleségül vette Kálmán Évát, aki a faluban nőtt fel, és ekkor kezdte meg szintén 37 évig 
tartó tanítónői pályáját Ászáron. Közös hivatásuk mellett az azonos értékrend és a családcentrikus 

szemlélet tette példássá házasságukat. Egy fiuk és egy lányuk született. 
Öllős Mór a gyermekek oktatásán-nevelésén túl sokféle feladatot vállalt a falu közösségéért: esti 
iskolásokat segített a nyolc osztály elvégzéséhez, felnőtteknek tanított be színdarabokat, 
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ismeretterjesztő előadásokat tartott, időseknek különféle kérvényeket fogalmazott. Nagyon sok 
verset írt, ezek egy részét diákjai adták elő iskolai, községi és termelőszövetkezeti ünnepségeken, 
néhány a megyei lapban is megjelent. A lánytanítványok emlékkönyvébe személyhez szóló 
költemények születtek. A ballagó osztályok tagjairól csasztuskák szóltak.  
1985-ben nyugdíjba vonult. Ettől kezdve a református gyülekezetben presbiterként szolgált. Ott volt 
minden istentiszteleten, a szervezési feladatokból és a fizikai munkából is kivette részét. 
Kimondhatatlan örömmel és hálával töltötte el, hogy megélhette unokáinak – egy kisfiúnak és egy 
kislánynak – a születését. 
1989. szeptember 21-én hirtelen ért véget földi élete, ahogyan mindig is szerette volna. Utolsó 
napját bearanyozták az unokákkal töltött derűs órák. Szülőfalujához való kötődését mutatja, hogy 
áttelepülése után több mint 40 évvel, a családtagokon kívül egy busznyi csilizpatasi jött el 
temetésére. 
2016 óta egy, az Ászár Község Önkormányzat által alapított kitüntetés fűződik a nevéhez, melyet a 
község iskolájából nyugalomba vonuló pedagógus nyerhet el. 

Összeállította: Öllős Éva 

2021. ÉVI NAPTÁR VIRÁGJAI 

TISZTELT ÁSZÁRI LAKOS! KEDVES VIRÁGOT SZERETŐ ÉS GONDOZÓ FALUBELINK! 

Az idei évben újra szeretnénk kiadni egy települési naptárat. A 2021-es naptárunk témája nagy 
valószínűséggel ott van az Ön kertjében, az Ön balkonládájában. A jövőévi naptár tematikája: ászári 
virágos kertek, ászári virágok. Amennyiben szeretné, hogy az Ön virágjai is bekerüljenek a 
kiadványunkba, akkor kérem hívja a Hivatalt a 34/353-938 telefonszámon, hogy ki tudjuk küldeni a 
„fotósunkat”, Jámbor Lajost. Október végéig köszönettel várjuk a jelentkezéseket. 

Pekár Zsolt polgármester 

JÓ TUDNI! KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK,ELÉRHETŐSÉGEK /ÚJRA/ 

Községháza (leánykori nevén: Polgármesteri Hivatal): 34/353-938 

Mellékek: 101 – titkárság, hagyaték; 102 - szociális osztály; 103 – humánpolitika;  
104 – gazdálkodás, pénzügy, adóügy; 105 – aljegyző; 106 – családsegítő; 108 – polgármester 

Kisbéri Járási Hivatal  34/795-730 

Háziorvosi rendelő:  34/353-755 

Fogorvosi rendelő:  30/263-9511 

Védőnői szolgálat:  34/353-512 

Orvosi ügyelet (Kisbér):  34/354-000 

Jászai Mari Általános Iskola:  34/3525-386 

Kuckó Óvoda:  34/352-334 

Könyvtár, Közösségi Ház:  34/552-195 

Lomtalanítás megrendelése:  34/359-355 

Hibabejelentők 

Közvilágítás:  www.kozvilhiba.hu 

Vízközmű-szolgáltatás:  80/426-426 

Gázszivárgás:  80/301-301 

Pekár Zsolt polgármester 

Az Ászári Hírek utolsó két oldalán tekintsék meg a Jászai Mari Általános Iskola végzős diákjainak 
tablóit. Egy kis kárpótlás az elmaradt, - sokszor legemlékezetesebb - utolsó három hónapért, az 
elmaradt hagyományos ballagásért, az elmaradt búcsúpercekért. 
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