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ÁSZÁRI HÍREK  

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

 

M Á R  VA N  KOR ON A V Í R US OS  M E GB ET E GE DE T T  

Á S Z ÁR ON  I S.  
 

ÚJRA NAGYON AKTUÁLIS,  HOGY VIGYÁZZUNK 
EGYMÁSRA, VIGYÁZZANAK MAGUKRA!  

 

Dátum  Aktív fer-

tőzött Elhunyt Gyógyult Összesen 
Napi új 
elhunyt 

Napi új 
gyógyult 

Napi új 
fertőzött 

KOMÁROM-

ESZTERGOM 

MEGYEI 

FERTŐZÖTTEK 
SZÁMA 

2020-09-01 1820 616 3821 6257 1 60 118 336 

2020-09-02 2100 619 3903 6622 3 82 365 346 

2020-09-03 2373 620 3930 6923 1 27 301 348 

2020-09-04 2817 621 3944 7382 1 14 459 352 

2020-09-05 3316 624 3952 7892 3 8 510 358 

2020-09-06 3811 624 3952 8387 0 0 495 372 

2020-09-07 4377 625 3961 8963 1 9 576 377 

2020-09-08 4706 626 3972 9304 1 11 341 383 

2020-09-09 5103 628 3984 9715 2 12 411 389 

2020-09-10 5571 630 3990 10 191 2 6 476 401 

2020-09-11 6264 631 4014 10 909 1 24 718 407 

2020-09-12 7134 633 4058 11 825 2 44 916 445 

2020-09-13 7603 637 4069 12 309 4 11 484 454 

2020-09-14 8394 642 4117 13 153 5 48 844 469 

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 2020. augusztus 3-án tartott rendkívüli ülésen a következő témákat 
tárgyalta.  

 A kerékpárút- és járdafelújítás árajánlatainak elbírálása 

A beérkezett árajánlatok alapján a Képviselő-testület kiválasztotta a kerékpárút- és járda 
felújítás munkálataira a kivitelezőt, a Colas Út Zrt. árajánlatát fogadtuk el. 

 A piac üzemetetőjének kérelme 

A piac üzemeltetőjének kérelme alapján a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Dokob Kft. 
által bérelt 0240/4. hrsz.-ú és a 300/2. hrsz.-ú ingatlanok bérleti díját a veszélyhelyzet azon 
időszakára elengedi, mely alatt a piac nem működhetett 
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 A Közösségi Ház napelemes rendszerének kiegészítő munkálatai 
A Közösségi Ház napelemes rendszerének szerelése közben feltárt problémák következtében a 
Képviselők további forrásfelhasználást biztosítottak a teljeskörű kiépítéshez. 

 A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagfelvételi 
kérelme 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja Esztergom Város 
Önkormányzata és Pusztavám Község Önkormányzata 2021. január 1. napjával a Közép-

Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához.  
 Ideiglenes óvodai férőhelybővítés 

A Testület engedélyezte a 2020/2021-es nevelési évre a Kuckó Óvoda két, a kis- és 
nagycsoportjában a gyermeklétszám 25 főről 30 főre történő emelését. Már a tavalyi évben is 
többletlétszámmal működött az óvoda. A születési adatok függvényében ez a következő 
években is így lesz.  

 Szociális tűzifa támogatásra pályázat és a szociális rendelet módosítása 

Döntöttünk arról, hogy önkormányzatunk pályázatot nyújt be az Belügyminiszterhez a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatásra, 40 erdei m3

 kemény lombos tűzifa megvásárlása céljából 600 ezer Ft + ÁFA 
támogatási összegre. A pályázathoz szükséges saját forrást, 40 ezer forint + ÁFA összeget 
biztosítja az önkormányzat. A kedvezően alakuló mutatóink miatt az idei évben jelentősen 
kevesebb fára tudtunk csak pályázni, ennek következtében a kiosztandó tűzifa lényegesen 
kevesebb lesz a tavalyi mennyiségnél.  

A Képviselő-testület 2020. szeptember 10-én tartott rendes ülésről a következő számunkban 
számolok be. Ezen az ülésen döntött a Képviselő-testület arról, hogy 2020. szeptember 28-án 17 
órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tartunk a Közösségi Házban. 

Pekár Zsolt polgármester 

Anyakönyvi  h írek  

Sok szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóit: 
Vida Dániel és Sarus Mónika kisfia: Dániel 

Házasságot kötöttek Ászáron: 
Kálmán László és Horváth Aranka Ágnes 

Kiss László és Bence Kitti 
Pósán Dániel György és Tóth Réka Anita 

Vindisch Sándor és Weller Mercédesz 

Szabó István és György Katalin 

Rostás Mihály és Németh Hajnalka 

Wágner Szabolcs és Holczinger Georgina 

Szívből gratulálunk a házaspároknak! 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 
Tóth József (56) 

Farkas Balázs (43) 

Lanczendorfer Melinda aljegyző 
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KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS  

Az elmúlt időszakban több lakossági bejelentés is érkezett hivatalunkhoz csendháborítás ügyében, 
így ebben a témában az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Lakosságot. 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az ingatlanok tulajdonosai, használói 

kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédaikat 
szükségtelenül zavarnák vagy amellyel jogaik gyakorlását (ide értve a pihenéshez való jogot is) 
veszélyeztetnék. 
Az együttélés szabályaival kapcsolatban az egyik legelterjedtebb tévhit, hogy a szomszédokat 
zavaró, hangos tevékenységet csak este 22.00 óra után nem folytathatunk. Szinte lehetetlen, ezért a 
jogszabályok meg sem kísérlik felsorolni azokat a tevékenységeket, amelyek indokolatlanul 
zavarhatják szomszédaink nyugalmát. Ide sorolható például a túl hangos zenehallgatás a napszaktól 
függetlenül, a hétvégi barkácsolás, a lakásfelújítás, a házibulik és egyéb családi események. 
Természetesen szó sincs arról, hogy ne lehetne vendégeket fogadni, családi eseményeket 

megünnepelni, hétvégén megjavítani a kerítést. Általában felújítási munkákat és zeneoktatást, 
gyakorlást munkaidőben lehet végezni, hangos háztartási gépeket pedig este 8-9 óráig lehet 
használni. Általánosságban elfogadott gyakorlat szerint tehát 6.00 és 22.00 óra között lehet 
„zajosabb” tevékenységeket folytatni, de akkor sem korlátlanul, a szomszédaink szükségtelen 
zavarása mellet.  
Az együttélési normákat megsértő lakótársat először célszerű személyesen felszólítani, megkérni, 
hogy halkítsa le a zenét, vagy fejezze be a zavaró tevékenységet. Amennyiben ennek felszólításunk 
ellenére sem tesz eleget, hívják a rendőrséget, vagy éljenek szabálysértési feljelentéssel.  
Aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, 
továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, 
hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értékes zavarja, elköveti a 
csendháborítás szabálysértését. Szabálysértési ügyekben a rendőrség jár el. 
Ahhoz, hogy a csendháborítás megvalósuljon két feltétel együttes fennállása szükséges. Egyrészt 
kell, hogy mások nyugalmát panaszra okot adó módon megzavarja a zajkeltés, mely érzékszervileg 
bárki számára hangos, valamint, hogy a zajkeltés indokolatlan legyen. 
A szabálysértési törvény a szubjektív tűréshatárt elérő zaj okozást minősíti jogellenesnek. A 
jogszabály alapján elegendő, hogy a zajkibocsátás alkalmas legyen a zavarásra, így nem kell 
bizonyítani, hogy az ténylegesen zavarja-e mások nyugalmát.  
Mindezek ismeretében kérem, hogy a békés egymás mellett élés szabályait maradéktalanul 
szíveskedjenek betartani, a szomszédok szükségtelen zavarását elkerülni.  

Lanczendorfer Melinda aljegyző 

ÁLLAMALAPÍTÁS, ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 

Március 15-én nem tudtuk, nem mertük megtartani a települési nemzeti ünneplésünket. Augusztus 
20-án már bátrabban, de kellőképpen kürültekintően, az előző évek hagyományaitól kicsit eltérően, 
de megtatottuk államalapításra emlékező, űj kenyeret megszentelő rendezvényünket. Köszönet 
mindekinek, akik eljöttek, akik segítettek! Reméljük, hogy jövőre már a „régi” hagyományaink 
szerint tudunk ünnepelni! Addig is vigyázzanak egymásra és magukra!  
Részlet a polgármesteri gondolatokból: „ …az államalapítás, az összetartozás, a 
keresztény/keresztyén értékekre épített rend. Olyan szilárd alap, amelyen igaz, hogy ma már csak 
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megcsonkítva, megtépázva, megalázva, elgyötörve, de a mai napig nyugszik a magyar nemzet, a 
magyar nemzetállam.  Őrizzük ezt az ezer éves alapot! Őrizzük itt Ászáron is! Vigyázzunk rá, mert 
ez a nagyvilágban csak a miénk! Legyünk büszkék erre az alapra! Isten adjon nekünk ehhez erőt, 
egészséget, kitartást és áldozatos építő munkálkodást! Isten adja meg ehhez a mindennapi 
kenyerünket is, mert az is nagyszerű nekünk itt magyaroknak, hogy az államalapítás ünnepe 
egybeesik az aratás végével, és az Új kenyeret is ekkor szentelhetjük, áldhatjuk. A kenyér a magyar 
ember számára mindig is az életet, a megélhetést, az otthont jelentette. Azzal, ahogyan nemzeti szín 
szalaggal átkötött kenyérrel ünnepelünk, kifejezzük, hogy a haza és az élet összekapcsolódik.  
Sose feledjük, hogy aratni csak akkor lehet, ha előtte vetettünk, ha a földbe hullott magot féltőn 
vigyázzuk, ha keményen dolgozunk érte.  
Magyar földön hagyomány, hogy ilyenkor megszenteljük, megszegjük, és megízleljük az Új 
kenyeret, mely hitünket jelzi, a bizakodást, hogy jövőre is lesz kenyerünk. Mindannyinknak 
kívánom, hogy így legyen. Isten éltesse a magyar hazát, Isten adjon nekünk mindig kenyeret! Isten 

áldja a magyarokat! Isten áldja Önöket, Ászáriakat!” 

 

Pekár Zsolt polgármester 

ÓVODA- ÉS ISKOLAKEZDÉST ÉRINTŐ ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI 

KÖTELEZETTSÉGEK 

Az általános adatvédelmi rendelet a gyermekek személyes adatait emelt szintű védelemben 

részesíti, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában az adataik kezelésével összefüggő kockázatokról, 
következményekről. 
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A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan 
mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, 
illetve engedélyezte, ezért minden esetben szükség van a törvényes képviselő előzetes vagy 
utólagos jóváhagyására, ellenkező esetben az adatkezelés jogalap hiányában jogellenesnek minősül. 
Ászár Község Önkormányzata ezen kötelezettségét kiemelt szinten kezeli, tekintettel a beiratkozó 
óvodás és iskolás gyermekre vonatkozóan. Minden érintett szülőt arra kérünk, hogy az intézmények 
által adott hozzájáruló nyilatkozatot töltsék ki. Abban az esetben, ha úgy döntenek, hogy nem 
járulnak hozzá, hogy a rendezvények során a gyermekről fénykép vagy videófelvétel készülhessen 
vagy nem töltik ki a nyilatkozatot, akkor a többi gyermektől eltérően kell őt kezelni. 
Nyilvános rendezvényeken történő fényképkészítések során kihelyezésre kerül minden esetben egy 
adatkezelési tájékoztató, ami tartalmazza az adatkezelés célját, a felvételek elérhetőségének helyét, 
továbbá azt, hogy milyen módon kérheti azt az érintett személy, hogy a felvételt ne hozzák 
nyilvánosságra, illetve miként van lehetőség a felvétel törlésére. Ebben az esetben az érintett 
hozzájárulása a fénykép vagy videófelvétel készítéséhez a ráutaló magatartása a rendezvény 
területére történő belépéssel, ide értve a szülő/törvényes képviselővel érkező kiskorút is. 
Kérünk minden szülőt, hozzátartozót, ha magánszemélyként egy óvodai vagy iskolai nyílt napon, 
esetleg a település által szervezett ünnepségen, amikor például a gyerekek műsorszámot adnak elő, 
fényképet vagy videófelvételt készítenek, amit közösségi portálon megjelenítenek, csak akkor 
tegyék, ha a másról készített felvétel nem előnytelen, mert nem csak a fénykép minősül személyes 
adatnak, hanem a képen lévő érintett cselekménye, mint következtetés is. 

László Gábor adatvédelmi tisztviselő 

AZ ÁSZÁR KSE FELNŐTT, IFI ÉS SERDÜLŐ CSAPATAINAK ŐSZI 
MÉRKŐZÉSEI A 2020/21-ES LABDARÚGÓ SZEZONBAN 

Felnőttek őszi fordulói 
Dátum Időpont Hazai csapat Vendég csapat 

szeptember 20. 16.00 Ászár KSE Mocsa SE 

szeptember 27. 16.00 DG Tát SE Ászár KSE 

október 4. 15.00 Ászár KSE Tokod SE 

október 11. 15.00 Süttő SC Ászár KSE 

október 18. 15.00 Ászár KSE Pilismarót SE 

október 25. 13.30 Kisbér SSE Ászár KSE 

november 1. 13.30 Gyermely Ászár KSE 

november 8. 13.30 Ászár KSE Kocs KSE 

november 15. 13.00 Ete SE Ászár KSE 

november 22. 13.00 Ászár KSE Pilicsév SE 

 

U19 mérkőzései 
Dátum Időpont Hazai csapat Vendég csapat 

szeptember 19. 14.00 Kocs KSE Ászár KSE 

szeptember 26. 14.00 Ászár KSE Kisbér SSE 

október 3. 14.00 Csémi SE Ászár KSE 

október 10. 14.00 Ászár KSE Császári SE 
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október 17. 14.00 Baj KSE Ászár KSE 

október 24. 14.00 Ászár KSE Bana KSK 

október 31. 14.00 Ászár KSE Tatabányai Vasas 

november 7. 14.00 Almásfüzitő SC Ászár KSE 

november 14. 14.00 Szákszend SE Ászár KSE 

november 21. 14.00 Ászár KSE Környe SE 

november 28. 14.00 Ete SE Ászár KSE 

 

U16 mérkőzései 
Dátum Időpont Hazai csapat Vendég csapat 

szeptember 20. 9.00 Ászár KSE Bábolna SE 

szeptember 27. 9.00 Bakonysárkány SE Ászár KSE 

október 4. 9.00 Ászár KSE Baj KSE 

október 11. 9.00 Ászár KSE Vértessomló KSK 

október 18. 9.00 Almásfüzitő SC Ászár KSE 

október 25. 9.00 TÉG Felsőgalla Ászár KSE 

november 1. 9.00 Ászár KSE Kisbér SSE 

november 8. 9.00 Bábolna SE Ászár KSE 

november 15. 9.00 Ászár KSE Bakonysárkány SE 

Az Ászár KSE vezetőségének nevében: Baksa Zoltánné 

A KSEfacebook oldalán találtuk: „Egyesületünk három új labdarúgóedzővel gazdagodott! Ők az 
MLSZ szervezésében még ez év februárjában sikeres tanfolyamon vettek részt, és edzői vizsgát 
tettek. A tavaszi országos egészségügyi helyzet miatt azonban csak az elmúlt napokban vehették át 
ezen tanúsítványaikat! 
Mindhárom edző, erősítve helyi kötődésüket nagy hangsúlyt fektet egyesületünk működésére, 
tapasztalataikkal és felkészültségükkel segítve a helyi és környékbéli utánpótlás korú labdarúgó 
gyermekek további pozitív irányú fejlődését! Egyetértve egyesületünk hitvallásával, mely társadalmi 
munkára alapozza edzői tevékenységeit! 
Reményeink szerint az elkövetkező időszakban is új, frissen „diplomázott” edzőkkel fog bővülni a 
szakmai gárda!” A három edző: Ligeti Dániel, Végh Bence és Végh Tibor.  

Pekár Zsolt polgármester 

ERZSÉBET TÁBOR ÁSZÁRON 

Augusztus 03-07. között megrendezésre 
került Ászáron az „Ezerjó” Erzsébet tábor 
a Kisbéri Kistérségi Szociális és 
Gyermekjóléti Alapellátási Központ és az 
Ászár Község Önkormányzat 
szervezésében. A napközis tábornak a 
Közösségi Ház adott helyet, 17 gyermek 
vett részt a programokon. 
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A hétfői napon néhány rövid ismerkedős játék után elektromos kisautózásra indultunk a faluban a 
Willisits Kft. hozzájárulásának köszönhetően, majd egy játékos angol óra következett Cser 

Laurával. Délután túrázni mentünk a Zöldmalmi tavakhoz, így már az első nap végére kellemesen 
elfáradtunk. Kedden a 
Gyermekjóléti Központ két 
munkatársa egész napos 
zenés és táncos foglalkozást 
tartott a résztvevő 
gyermekek számára. Nagy 
népszerűségnek örvendett a 
nap utolsó feladata, amikor a 
táborozók csapatonként 
bemutathatták kedvenc 
táncstílusukat a társaiknak. 
A szerdai napon egy rövid 
zumba órát tartott a 
gyermekeknek Krichó 
Krisztina, mely program a 

tábor egyik kedvencévé vált. 
Később elkezdődött a 
csapatverseny, ahol a résztvevő gyerekek különféle logikai és mozgásos feladatokat oldottak meg. 
A napot kézműves foglalkozással zártuk, mely során bébiételes üvegből ceruzatartót készítettünk, 

valamint gyöngyfűzésre is volt lehetőség. Ez szintén közkedvelt program volt, legfőképpen a 
lányok körében. Csütörtökön a gyerekek kérésére ismét zumba órával nyitottuk meg a napot, majd 

később csillámtetoválás és 
arcfestés volt a program. A nap 
második felében a táborozók 
csapatokba osztva izgalmas 

sorverseny alkalmával mérhették 
össze a gyorsaságukat, 
ügyességüket a különféle 
feladatokban. A tábor utolsó 
napján, pénteken reggel kirándulni 
indultunk Bakonybélre, a Pannon 
Csillagdába, ahol egy 1,5 órás 
filmvetítéssel egybekötött előadás 
során ismerkedhettek meg a 

gyerekek a csillagászat és az űrkutatás történetével. A bemutató végén egy különleges távcsőn 
keresztül a napot is megnézhették a táborozók.  
Péntek délután fáradtan, de sok-sok élménnyel gazdagodva búcsúztak a gyerekek egymástól, 
remélve, hogy a jövő évi táborban is részt vehetnek.  
Ezúton is köszönjük a Willisits Kft-nek, Cser Istvánnak, Nagy Angélának, Verebélyi Mariettának, 
Verebélyi Bálintnak és Krichó Krisztinának, hogy programjaikkal, közreműködésükkel 
hozzájárultak a tábor sikerességéhez, a gyermekek élményeihez.  

Krichó Réka táborvezető 
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HÍREK A TÁJHÁZ ÉS MINI SKANZEN, VALAMINT A JÁSZAI MARI EMLÉKHÁZ ÉLETÉRŐL 2020 NYARÁN 

Az ászári nevezetességek látogathatósága ebben az évben június 1-vel kezdődött. Azóta lassan, de 
nálunk is beindult az idegenforgalom. Látogatóink száma nem éri el a tavalyi és az azt megelőző 
évek vendégek számát, de ez ebben a járvánnyal fenyegetett időszakban természetes. A 
nagylétszámú csoportok elmaradtak, de egyre több család látogat el hozzánk, akiket mi nagy 
örömmel fogadunk.  
Látogatóink között, sok határon túli magyar családot is köszönthetünk, akik szívesen viszik tovább 
a hírünket. Az ország távoli sarkaiból is jönnek hozzánk, vannak akik itt a telekülésünkön pihennek, 
de vannak akik a környéken szálltak meg valamelyik városban, de az internet segítségével 
megtalálták a környék nevezetességei között kicsi falunk látnivalóit, és így jöttek és jönnek el 

hozzánk. Sok a visszatérő látogató is, akik már jártak nálunk, de újra eljönnek unokáikkal, 
gyermekeikkel, ismerőseikkel. Jól esik ez nekünk idegenvezetőknek.  
Ennek dokumentálására nevek nélkül, közrebocsátunk néhány bejegyzést, ami a 
Vendégkönyvünkbe bekerült: 

"Szentendréről érkeztünk. Nagyon jól ismerjük a Skanzenüket. Viszonyítási alapként el kell 
mondanom, hogy helyileg akkora értéket képvisel ez a kis létesítmény, mint a Szentendrei az ország 
számára. Gratulálok a gondozóknak. Mné É. igazi értékmegőrző személyiség, élmény számba 
menően mutatta be az emlékhelyet." 

"Nagyon jól éreztük magunkat, Pestről és Etyekről jöttünk! A tárlatvezetés nagyon felkészült!" 

"A világnak szüksége lenne ilyen értékteremtő, hagyományőrző munkára. Ugyanúgy a barátságos 

emberekre. Tárlatvezető É. páratlan és elképesztő. Köszönünk szépen mindent. Jó a rohanó 
napokból kicsit visszacsöppenni a valóságba. További sok sikert! Szeretettel, üdvözlettel: Érdről" 

"Érdekes időutazás részesei voltunk. Köszönjük az élményt! Gratulálunk a Skanzen ötletéhez és 
csodálatos fenntartásához! Őrizzék továbbra is a múlt emlékét, mert múlt nélkül nincs jövő. 
Sopronból" 

"Köszönjük szépen a tárlatvezetést, azt hiszem sokunk gyermekkorát hozta vissza! Ön nagyszerű 
vezető, igaz szívvel, lélekkel adta át az élményeket. Tiszta lelkiismerettel fogjuk ajánlani ezt a 
csodás időutazást, a maketteket minden ismerősünknek! Köszönettel, szeretettel: Autógépészeti 
Tankör Egyetemi találkozó" 

"Köszönjük, nagy élmény volt és az idegenvezetés hiteles, régi emlékek felidézésével külön 
hozzátett a látványhoz! Régi falusi gyermekkori élményeinket újra éltük! Veszprémből " 

"Köszönjük, hogy itt lehettünk és minden látnivalót megnézhettünk. Köszönjük az idegenvezetést. 
Zala megyéből, a horvát határszélről Murakeresztúrról érkezett 14 fős csoportunk nevében:" 

"Csodálatos és nyugalmat árasztó ez a kis tájház. Felelevenedett az egész gyermekkorom, mikor 
nagymamám szavait ittam a "régi időkről", amikor a modern világ még a képzeletben sem létezett. 
Lenyűgözött ez a kis épület, nagyon köszönjük az élményt! Várpalotáról" 

"A Garabonciás Középiskola tanári kara itt járt Budapestről. Köszönjük szépen, hogy láthattuk ezt 
a csodát és a kedves, szakszerű idegenvezetést." 

"Nagyon kellemes, békés ez a hely! Az idegenvezető kedves, barátságos. Gratulálunk a falunak a 
csodás elképzeléshez és annak megvalósításához! Szeretettel kívánunk minden jót! Komáromból" 

Magyart Tiborné megbízott idegenvezető 
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TÁNCTÁBOR ÁSZÁRON 

Idén is táboroztunk 

A Soul Dance tánccsoport már 3. éve tart táborokat különböző helyszíneken. Idén Ászár Község 
Önkormányzat jóvoltából Ászáron kezdhettük meg 
nyári táncoktatásunkat a Közösségi Házban a helybéli 
gyerekek számára. Köszönjük a segítséget! 
A tábori élet sok zenével és tánccal telt. A gyerekek 
hip-hop, modern és fachion dance stílusú táncokat 
sajátítottak el. Persze volt bőven móka, kacagás a 
próbák között, pihenésképpen kézműves 
foglalkozásokat tartottunk, vízibombával csatáztunk, 

hogy a nagy meleget enyhítsük. Persze ha már 
Ászár, akkor meglátogattuk Jászai Mari szülőházát 
és a Mini Skanzent is. Minden nap az Aranyfürt 
étteremben ebédeztünk. Az utolsó nap a 
szülőknek, vendégeknek a tanult koreográfiákat 
táncolták el a gyerekek, csodás helyen a Jászai 
Mari téren.  
A Soul Dance tánccsoport Ácson, Ászáron és 
Komáromban tart edzéseket és táborokat. Bízunk 
benne, hogy szeptemberben találkozunk a táncolni 
vágyó, zenét kedvelő gyerekekkel. Sok szeretettel várunk minden régi és új táncost!  

Szalai Éva és Kelemen Bettina edzők 

CSALÁDI NAP, EGÉSZSÉGHÉT 

Ács, Bábolna, Tárkány, Kisbér, Ete és Bakonysárkány településekkel konzorciumban még 2017-

ben megnyert EFOP-

3.9.2-16-2017-00018 

„Térségi 
együttműködés a 
Bakonyaljától a 
Dunáig”  elnevezésű 
pályázat tavaszra 
tervezett programjai a 

járványhelyzet miatt 
elmaradtak, így nem 
tudtuk megtartani a 

„Családi Napunkat” és 
az „Egészség Hetet”. 
Részben a pályázati 

kötelezettségeink 
miatt, de nagyobb részben azért, mert a településen élő fiatal szülők, gyerekek részéről éreztük a 
családi rendezvényekre való igényt, így augusztus 29-én Családi Napot tartottunk a Közösségi Ház 
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udvarában. Az 500 fő alatti szabadteri rendezvények tartására vonatkozó rendelkezések miatt az 
eseményt csak iskolai és óvodai zárt 
facebook csoportokban, illetve 

települési hírdetőtábláinkon 
népszerűsítettük. A 18 órai záráskor 
így is súroltuk az 500 fős határt. 
A rendezvény ideje alatt színes 

programok várták a gyerekeket, 

szülőket: 
 Ugrálóvár, óriáscsúzda. 
 Arany, ezüst, UV 

tetoválások készültek. Névre szóló karkötőket, Olaf hóembert 
alkothattak a gyerekek szüleik segítségével.  

 A programot lufi hajtogató bohóc színesítette. 
 A nap folyamán inteaktív buborék játszóteret varázsoltunk kicsiknek és 

nagyoknak egyaránt, ahol a résztvevők kipróbálhatták a 
buborékkészítő 

eszközöket, 
valamint 

mindenkinek 

alkalma nyílt 
hatalmas bubikat készíteni.  

 Olaf és Minnie egér 
ajándékokat osztogatott a gyerekeknek, 
buborékokat készítettek és közösen 
kézműveskedtek.  

 Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ közreműködésével a 
gyerekek makramé és barátság karkötőt, valamint dekopázs poháralátétet készíthettek.  

 A Kisbéri Rendőrkapitányság munkatársa közlekedési eszközök kirakóval, közlekedési 
táblák párkeresővel, gyalogos és kerékpáros családi kresztesztel, rendőrségi bemutatóval 
várta a családokat.  

 Nagy sikere volt az óvodi alkalmazottak szervezésében 
megvalósított családi sorversenynek, ahol a nagymamáktól 
a kisgyermekig mindenkinek lehetősége volt megmérettetni 

magát.  
 A vendég sátorban egész 

nap ingyen pörkölttel és frissítő 
málnaszörppel vártuk a 
rendezvényre kilátogatókat.  
Sikerült kifogni az év legmelegebb napját, de ennek ellenére is 

gazdag élményekkel térhettek haza főleg a gyerekek, de az őket 
elkísérő szülők is. A vírusjárványtól meggyötört világunkban jó volt 
újra együtt nevetni, szórakozni, kicsit kikapcsolódni.  
Szintén ennek az EFOP pályázatnak részeként valósulhatott meg az 
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iskolakezdés hetében az Egészséghét. Itt főleg az iskolások és óvodások lettek bevonva a 

programokba. 

Jászai Mari Általános Iskolai: 

Egészséges táplálkozás iskolásoknak, óvodásoknak 

Mi a helyzet a gyors ételekkel? 

Előadás a gyors ételekről, összetevőikről, ártalmaikról, … 

Megdöbbentő utazás Földünkön  című előadás 

Közösségi Ház: 
Az egészséges bélrendszer  című előadás 

Az előadást követően gyümölcssaláta, teljes kiőrlésű gabonából készült szendvicsek kóstolására, 
tapasztalatcserére, kötetlen beszélgetésre hívtuk a vendégeinket. 
Kuckó Óvoda: 

Fogorvosi tanácsok 

Helyes fogápolás szabályai, fogászati problémák okai, hasznos fogászati megelőző ismeretek 
átadása, egészségvédő magatartás, szokások kialakítása, a fogorvos feladatai 
Az iskolás és óvodás gyerekek az „Egészséghét” napjain gyümölcsöt, gyümölcslevet, müzli szeletet 
kaptak. 

Pekár Zsolt polgármester 

HÍREK A KUCKÓ ÓVODÁBÓL 

 „Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak…”, 
bár ez konkrétan így nem igaz. Ugyan a nyári 
szünetnek, pihenésnek, strandolásnak, 

nyaralásnak vége van és megkezdődtek újra a 
munkás hétköznapok az óvodásoknak is, azért 
még mindig jó idő van, amit élvezhetünk, még 
reméljük sokáig a szabadban. Emellett persze 
folyamatosan visszaszokunk a régi 
kerékvágásba, hiszen a gyerekekkel és ők 
egymással, bizony régen találkoztunk. Öröm 

látni, hogy a gyerekek már mennyire vágytak vissza az óvodába, az óvó nénik, dadus nénik és 
persze elsősorban a barátaik közé. Újra elkezdődik az ismeretbővítés időszaka különböző 
területeken, ismét lesz verstanulás, mesélés, természetismereti, matematikai kezdeményezések, 
tánc, ének, mozgás és rajzolás, valamint különböző kézműves technikák kipróbálása. Megkezdődött 
az új kiscsoportosok beszoktatása, nekik a legnehezebb talán és szüleiknek. De úgy gondolom, 
mindannyian megbirkóznak ezzel a „feladattal” és pár hét múlva büszkén újságolják, hogy mi a 
jelük, hol ülnek és kikkel ismerkedtek már meg, mivel foglalkoznak a nap folyamán. 
Mielőtt elkezdtük volna a 2020/21-es nevelési évet, megtartottuk szűk körben az óvoda udvarán, 
nagycsoportosaink ballagását. Köszönjük a szülőknek, hogy az óvó néni által összeállított verseket, 
énekeket megtanították gyermekeiknek és az interneten kommunikálva egymással ilyen jóra 
sikeredett ez a kis ünnepség. A gyerekek előtt is le a kalappal, hiszen csak a kezdés előtt 1 órával 
próbálták össze a műsorukat és mégis flottul ment minden. Nagyon szépek voltak ünneplőben 
nagycsoportosaink és reméljük, hogy nemcsak szebbek, nagyobbak, hanem okosabbak is lettek a 
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nyáron és az első osztályban ügyesen, magabiztosan helytállnak majd. Ez egy nagy lépés az ő 
életükben, a családéban nem kevésbé. Sok sikert kívánunk mindannyiuknak az iskolában! 
A nyári szünet utolsó hétvégéjén, egy nagyon jól sikerült, zenei aláfestéses családi napon vehettünk 
részt, melyen szép számmal megjelentek óvodásaink családjaikkal. Úgy gondolom, hogy mindenki 
megtalálta a neki való szórakozási lehetőséget és büszkén fotózkodott Olaffal, a hóemberrel és 
Minnie egérrel. Az óvoda udvarán lehetőség volt családi játékos sportvetélkedőn részt venni, ahol 
minden résztvevő felnőtt és gyermek ajándékot kapott. Köszönjük a bevállalós szülőknek a 
részvételt, a teljesítmény és a hangulat remek volt. Nagyon sokat játszottak a gyerekek a 
buborékfújókkal, élvezték a sok-sok szálló léggömböt. Az ugráló várak nagy sikernek örvendettek, 
sosem fogyott le róluk a gyerek. A nagy meleg ellenére a kicsik kitartóan ugráltak, csúsztak, 
másztak rajtuk, a szülők gondolom nagy örömére, hiszen így talán estére jobban elfáradtak a lurkók. 
Pihenésképpen lehetett névvel ellátott karkötőt fűzni, tetoválást ragasztatni, Olafot készíteni. A 
délután folyamán szörppel, szódával frissíthettük magunkat és ha megéheztünk, finom pörkölttel, 
friss kenyérrel és uborkával tölthettük meg hasunkat. 
Azt hiszem, a nap végére mindenki kellemesen elfáradt, másnap kipihente magát és így indult neki 
az új nevelési évnek. 
Mindenkinek jó egészséget és hosszú, meleg őszt kívánok, vigyázzanak magukra és egymásra! 

Novák Viola intézményvezető 

HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

I S K O L A K E Z D É S  J Á R V Á N Y Ü G Y I  E L Ő Í R Á S O K K A L  

Szeptember 1-én hagyományos módon, de szigorításokkal újraindult az oktatás, megkezdődött a 
2020/2021-es tanév. 
A járványügyi előírásoknak megfelelően rengeteg óvintézkedést betartva újra gyerekektől hangos 
az iskola. Kellő távolságot tartva és folyamatos fertőtlenítés mellett, a tanórák a szünetek és az 
étkezés nem a megszokott formában zajlik. Minden alkalmazottnak és diáknak alkalmazkodni kell a 
járványügyi protokollhoz. 
Az iskola pedagógusai úgy készülnek, hogy minden tervezett programot meg fognak tartani a tanév 
folyamán. Bízunk benne, hogy maradhatunk az intézmény falai között és hagyományos módon 
járhatunk iskolába. 
Az idei tanévben 26 kis elsős diák kezdte meg tanulmányait. Mindegyikük érdeklődve várta, hogy 
mi történik velük az első tanítási napon. A tanító nénik gondoskodására ezen a napon nagy szükség 
volt. 

A felsőbb évesek már rutinosan kezelték az első tanítási napot, de azt tapasztaltuk, hogy 
mindannyian nagyon várták már, hogy találkozhassanak az osztálytársaikkal. 

Az előző tanév digitális munkarendje után a nyári időszak sem telt eseménytelenül. A karbantartási 
munkák mellett a pedagógusok továbbképzéseken vettek részt. 
Ennek kapcsán új módszerek, alapelvek bevezetésére kerül sor a jövőben az iskolánkban. 

Az idei tanévben lehetősége nyílt tanítóinknak és tanáraiknak bekapcsolódni az egri Esterházy 
Károly Egyetem által kidolgozott Komplex Alapprogram című továbbképzésébe. A 120 órás 
képzésben minden nevelő részt vesz, hiszen nagyon jó lehetőség ez a pedagógiai megújulásra, 
szakmai tapasztalatcserére, új módszerek megismerésére. 
A program lényege az egyéni képességek kibontakoztatása, a csoportmunka fontosságának 
hangsúlyozása, kiemelt figyelemmel az együttműködésre, közösségépítésre. Az idei tanévben kell a 
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képzést elvégezniük, és a következő 2021/2022-es tanévben kell bevezetniük az iskolai oktató-

nevelő munkába. Az elsajátított új módszerek, ismeretek segítik a pedagógus munkáját, hogy 
élvezetesebbé tudja tenni a tanórákat, törekedve arra, hogy a tanulók minél játékosabban, 
élményszerűbben tudják elsajátítani a tananyagot. 

JÁSZAIS DIÁK „SZÍNÉSZKÉNT”  A TATABÁNYAI JÁSZAI MARI SZÍNHÁZBAN  

Iskolánk 8. osztályos tanulója Sulyok Tamás nyara nagyon érdekes munkával telt, mert bekerült a 
Jászai Mari Színház Valahol Európában című darabjába. Tomó Szeplős szerepét alakítja, és nagyon 
büszkék vagyunk rá. Reméljük hamarosan lehetőségünk lesz látni őt az egyik előadáson. 
Szabó Máté rendező gondolatai a darabról: 
„Nemrégen láttam egy felvételt, bombatölcsérben fürdő gyerekekről. Vidám kacagással ugráltak a 
sáros vízbe. Valahol Szíriában. Most. Emlékszem, szó szerint feketén-fehéren az idő 
messzeségében egy mozivászonra, amin megjelenik a felirat: Valahol Európában. Az ezt követő 
másfél órára hirtelen felnőtté váltam. Balázs Béla és Radványi Géza forgatókönyve elemi erővel 
lökött a valóság kellős közepére, ugyanakkor végtelen szeretettel faragott számomra mesét annak 
borzalmaiból. Igazán fontos történetekben a felemelkedés a lehető legmélyebbről történik. Akkor 
érezhetjük úgy: ez a történet még hasznos lehet számunkra. Megtapasztaltuk mostanság, mi a 
félelem. És tudtuk, hogy bénító erejű tud lenni, amikor kétségessé válik a cselekvőképességünk, 
miközben érezzük, hogy hamarosan szükség lehet rá. Ez a történet megtanítja, mennyi lehetőség 
rejlik a félelmen és az állati ösztönökön túl az emberben, amibe kapaszkodhat, embertelen időkben, 
Nemes István csodálatos sorai és Dés László világszínvonalú zenéjén keresztül, pedig talán azt is 
megértjük, hogy mi kell ahhoz, hogy bárhol, bármikor, ott legyünk, ebben a képzeletbeli 
Európában.” 

Tomó így mesél erről a különleges kalandról: 

Egy régi álmom vált valóra azzal, hogy bekerültem a Jászai Mari Színház Valahol Európában című 
musical Szeplős szerepébe! Az álmom így szólt: Csak 
legalább egyszer egy igazi nagyszínpadon fellépni egy 
nagy közönség előtt, profi színészekkel!  
Az első színházban töltött napom már attól izgalmas 
volt, hogy nem ismertem senkit, ahogy a színház 
helyiségeit sem. Ahogy teltek a napok egyre jobban 
megismertem az épület minden zegét-zugát, egyre több 
barátot szereztem: színészek, gyerekszereplők, rendező, 
rendezőasszisztens, koreográfus, kellékes, díszítők, 
statiszták még a portás néni is kollégaként köszöntött. 
Teltek múltak a napok, ezek a dolgok lassan 
megszokássá váltak egyfajta rutinná. Reggel kelés, 
menni a színházba, a reggeli névsorolvasás, aztán fel az 

öltözőkbe, átöltözni, próba kisebb-nagyobb szünetekkel, 
közös ebédszünet a szereplőkkel, majd újra próba, ötkor 
hazaút. A főpróbahét volt a leghúzósabb… délelőtt 10-

től esti 10-ig dolgoztunk. Ez volt az életem heti hat 
napon keresztül. Miközben barátaim, osztálytársaim jókat fociztak, bicóztak, pihentek vagy 
nyaraltak valahol, én órákon át gyakoroltam a táncteremben, énekteremben, színpadon. Ennek 
ellenére egy cseppet sem irigykedtem rájuk, mert imádtam minden percét a gyakorlásoknak és a 
szakma elsajátításának. A premier vastapsa kárpótolt mindenért! Az elején még nem tudtam, hogy 
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szeretnék-e a színészettel foglalkozni a jövőben, de most ahogy eljött a premier napja és amit 
ezalatt a 6 hét alatt kaptam szeretetet, figyelmet, tudást, betekintést a színházi életbe, eldöntöttem, 
hogy fontos része lesz a színészet az életemnek!  A színház olyan, mint egy nagy család, együtt 
játszani egy színpadon egy családban. Most, hogy így vége a mindennapos próbáknak, sajnos egyre 
kevesebbet fogok találkozni azokkal az emberekkel, akiket e kis idő alatt nagyon megszerettem! 
Most már tudom, hogy az elején egy csapatként léptük át a színház kapuját, a végére pedig egy nagy 
családként lépünk ki a kapun. Egyszerűen jó volt elindulni úgy, hogy elköszöntem Ászáron a 
családomtól és ott a színházban várt a másik „családom”.  Igaz, hogy elment a nyaram, de én 
egyáltalán nem bánom… Nagyon fog hiányozni mindenki, a gyerek ’kollégák’, a színészek, akikkel 
már baráti kapcsolatom van, a színház, az öltözőkben és a folyosókon való hülyéskedések.  
Tudom, hogy még sokat fogom látni őket, hiszen számtalan előadás vár ránk, abban is biztos 
vagyok, hogy jól fog eltelni, mint mindig… Egy idézettel szeretném zárni gondolataimat, engem ez 
az idézet motivált, hogy csináljam: „Sosem leszel jó, sosem leszel jobb, ahogy kevesebb sem leszel 

senkinél” 

 

Tomót a szeptember 11-i előadáson tapsviharral lepték meg az osztálytársai, tanárai. 

T A N Í T V Á N Y A I N K  N Y Á R I  É L M É N Y E I  

Szokatlanul kezdődött az idei nyári szünet. Az előre eltervezett programok, tervek módosításra 
szorultak a családunk részéről, azaz újraterveztük. Természetesen a nagyszülőkkel való nyaralás 
(mivel a szüleim dolgoznak, ez minden nyáron így van) Zalakaroson és Ácsteszéren az előzetes 
egyeztetések alapján történt.  
Anyával és apával mi is úgy döntöttünk, hogy elfogadjuk és betartjuk a kérést „Nyaralj itthon!”, így 
jutottunk el baráti társasággal Siófokra, majd szüleimmel Sárvárra. A nyár végén 
unokatestvéremmel voltam balatoni tánctáborban. Sok-sok élménnyel tértünk haza. Itthon is több 
időt töltöttünk együtt, sokat fürödtünk, pihentünk. Jól és tartalmasan telt a nyár, de én szeretném 
jövőre „visszakapni” az eddigi megszokott nyári szünetet! 
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Igazából már hiányzik az iskola! 
Nagyon régen láttam az osztálytársaimat, tanáraimat. Csak néhányukkal találkoztam a nyár 
folyamán, vagy esetleg telefonon beszélgettünk. Kíváncsian és izgalommal várom az ötödik 
osztályt! Ez nagy változás az alsós évekhez képest. Eddig Ildi néni és Kinga néni tanított minket, 
akikre mindig számíthattunk. Most tudom azt is, hogy Keréktelekiről lesznek új osztálytársaim, 
éppen ezért sok-sok kérdés kavarog bennem:  
Milyenek lesznek az új osztálytársaim? 

Kik fognak tanítani? 

Milyen lesz az új osztályfőnökünk? 

Szeretném, ha minden nap mehetnénk az iskolába! Remélem nemsokára minden úgy lesz, mint 
régen! Vidáman és gondtalanul tanulhatunk! 

Szécsényi Tímea 5. osztály 

„Itt van az ősz, itt van újra…” 

Vége van a nyárnak, kezdődik az iskola, melyet én már nagyon vártam! Ez a nyári szünet kicsit 
másabb volt, mint általában, mert a vírus miatt a családi nyaralás elmaradt, de azért így is sok 
minden történt velem, sok új élménnyel gazdagodtam. Július nagy részét a mamáméknál töltöttem 
ahol együtt lehettem a ritkán látott unokatesóimmal. Bicikliztünk, bújócskáztunk, fürödtünk, 
fociztunk, főzőcskéztünk, kirándultunk és jókat mókáztunk késő estig. Voltam többször a 
Balatonon, kipróbáltuk az új Bábolnai fürdőt. A legnagyobb élményem, mellyel egy nagy vágyam 
vált valóra….. rövid távon, de utasként utazhattam egy kamionban, kipróbálhattam, hogy milyen a 

kamionozás! Sokat jártam pecázni is különböző tavakra és rengeteget rollereztem. Jól telt a nyár, 
remélem jövőre is ilyen jó lesz! 

Sulyok Marcell 5. osztály 

A nyári szünetben a napközis tábor mellett kézilabda és vincellér táborban ütöttem el az időt. 
Az iskolai napközis táborban a társaimmal remek programokat szerveztek nekünk és nagyon sokat 
fagyiztunk. 

A kisbéri kézitáborban a sok edzés mellett lehetőségünk nyílt kipróbálni magunkat a gokartozásban 
és ellátogattunk a tatai Öreg tóhoz is, ahol fantasztikus hajózásban volt részem. Az utolsó napon 
buborék focival és bográcsozással zártuk a hetet.  
Az etei vincellér táborban a szőlőtermelés mellett a falusi élet szépségeibe is bepillantást nyertünk. 
Saját készítésű musttal térhettünk haza.  
A családommal a Balatonon töltöttük a nyár nagy részét. Nagyon sok szép helyre eljutottunk és 
rengeteg új látnivalóval gazdagodtam.  
A hosszúra nyúlt szünet végéhez közeledve már nagyon várom az új tanévet, ahol az 
osztálytársaimmal együtt új élményeket szerezhetünk. Már nagyon hiányoznak a tanárok és az, 
hogy újra együtt tanulhassunk az iskolapadban.  

Seres Viktória 4. osztály 

Az én nyaram 

Nagyon eseménydús nyaram volt, de a legtöbb élményt egy táborban szereztem, ahol 8 napot 
töltöttem el. 
Ez a tábor a Zalaszabar mellett lévő Zobori Élményparkban volt. Ebben a természetvédelmi 
táborban délelőttönként a közeli helyekre mentünk, ahol sok mindent csináltunk: leveleket 
gereblyéztünk, padokat festettünk újra, vagy táblákat helyeztünk ki a közeli kiránduló helyen. 



 
16 

Délután visszamentünk az élményparkba, ahol kedvünkre játszottunk. Hétvégén még Balatonon és 
Zalakaroson is voltunk fürdeni. Ahhoz képest, hogy két nappal később érkeztem a táborba, nagyon 
hamar megbarátkoztam a többiekkel. Sok barátot szereztem, azóta is tartjuk a kapcsolatot. 

Jövőre is szívesen elmennék egy ilyen táborba. 
Vida Johanna 8. osztály 

Az én nyaram 

A nyár nagyon gyorsan telt, mert sok helyen voltam nyaralni. 
Először Hajdúszoboszlón voltunk, majd a Balatonra utaztunk. Közben testvéreimmel 
nagyszüleimnél is voltunk. Augusztus közepén Horvátországba utaztunk, ami a legjobban tetszett. 
Helyileg Pag szigeten voltunk, Mandre településen. Az út hosszú volt, de megérte. Jó időnk volt, 
így mindennap fürödtünk a tengerben. A parasailing-et is kipróbáltuk, ami tulajdonképpen egy 
motorcsónakkal felhúzott siklóernyőzés. Óriási élmény volt, főleg azért, mert eddig nagyon féltem a 
magasban. Egyik este kifeküdtünk a tengerpartra hullócsillagokat nézni. 
A nyaralások mellett sok időt töltöttem olvasással is, 6 könyvet kiolvastam. 

Így érthető, hogy hamar elszaladt a nyaram. 
Vida Julianna 6. osztály 

Az iskolai rovatot összeállította: Garas Mariann intézményvezető 

ÁSZÁRI HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 

A 2020-as esztendőnek is komoly tervekkel vágtunk neki, de a Covid-19 átírta az idei 
programtervünket. Elhalasztottunk előadást, bemutatót, kirándulást, és az összejöveteleinket is 
csökkentettük. De ez nem azt jelenti, jelentette, hogy nem csinálunk semmit, tudjuk sokan ezt 

hiszik, és állítják rólunk!  
A Honismereti és Helytörténeti Egyesület által az évek során megvalósított dolgokat, mint például a 
gémeskút, nemzeti összetartozás emlékhely, a református temetőben lévő kerekeskút, katona sírt 
tesszük rendbe, fúrunk-faragunk, murvát terítünk, csiszolunk, festünk. Közben anyagot gyűjtünk a 
II. világháború ászári történéseiről és az 50-es évekről, a három felekezet papjairól, arról, hogy 
hogyan segítették a falu népét a kommunista diktatúrában. Mindkét időszakról kértünk a lakosoktól 
valamilyen emléket, dokumentumot. Sajnos nem tolongtak. Miért ez a közöny? Senkit nem érdekel 
az ászári múlt, az hogy miben éltek dédszüleink nagyszüleink, szüleink? De öröm az ürümben, 
hogy az Ászárról elszármazottak viszont segítették az anyaggyűjtést! Ezúton is köszönjük a 
segítségüket!  
Sajnálattal tapasztaltuk a Gurdon-téri munkáknál, hogy milyen felelőtlen, nemtörődöm 
polgártársaink vannak. Mi viszi rá ezeket az alakokat, hogy szemeteljenek, szétdobáljanak 
mindent?! Például miért kell a kútba dobálni az üres flakonokat? Sajnos elég sok helyen lehet ezt a 
faluban tapasztalni! Az önkormányzat, a civilszervezetek sokat tesznek azért, hogy Ászár egy 
rendezett, szép, település legyen, de vannak olyanok, akik ezt a munkát semmibe veszik és tönkre 
teszik!  

Ezek ellenére is folytatjuk a megkezdett munkánkat és minden erőnkkel azért dolgozunk, hogy az 
ászári emlékek megmaradjanak, fennmaradjanak és épüljenek újak!  

Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület nevében: 
Kálmán János elnök 


