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KARÁCSONYI ÜDVÖZLET 

Az elmúlt években a karácsonyi ünnepkörhöz közeledve Dr. Kárpáti László díszpolgárunk szívhez 
szóló üzeneteket küldött szeretett „fölnevelő falujának” lakosaihoz za újságunk hasábjain keresztül. 

„Kedves Barátom Ászáron, a fölnevelő falumban!” kezdte a gondolatait az áprilisi számunkban a 
koronavírus elleni védőoltásra biztatva az ászáriakat. Akkor még nem gondoltuk, hogy ezek az 

utolsó, nagyközönséget megszólító mondatai lesznek felénk. Sajnos már Ő nem ír nekünk. Pedig 
szívesen hallgatnánk visszaemlékezéseit, anekdotáit, történeteit, …  

A napokban azonban levelet kaptunk Kárpáti László feleségétől, kedves Anikótól. A borítékban egy 
strófákba szedett idézetet küldött. Azt gondolom, hogy az idei karácsonyi üdvözletünk a falu 
lakosaihoz legyen ez a kis versike. Nem csak azért, mert a szívünkbe zárt, szeretett Díszpolgárunkra 
ily módon is emlékezünk, hanem azért is, mert a 2021. esztendőben sok hasonló, a versben szereplő 

angyallal találkoztam településünkön is. Köszönöm, hogy nekünk is vannak ilyen angyalkáink!  

Angyal 

Nem minden angyalnak van szárnya, 
S nem mindegyik lakik a mennyben, 

nem, nem … 

némelyek két lábbal a földön járnak, 
- nap, mint nap szeretettel gondozzák a betegeket, 
- órák hosszat állnak az operáló asztal mellett, 
- évről évre egyre egyszerűbbek, 
édesanyák, akik sütnek-főznek, foltoznak, 
pucolnak, mosogatnak, vásárolnak, 
házi feladatot oldogatnak, vigasztalnak, 
vagy odaülnek lázas, beteg gyermekük ágya szélére, 
hogy fogják a kezét. 

Nem minden angyalnak van ideje hárfán játszani, 
nem, nem … 

Pénzt kell keresniük a családnak, 
egész nap a futószalag mellett állnak, 
vagy a szupermarketek kasszájában ülnek, 
és ráadásul barátságosak. 

Nem minden angyal visel fehér ruhát, 
nem, nem … 

némelyiknek színtelen munkaruhája van, 
amelyet acélforgács, vagy olajfoltok piszkítanak, 

s vannak még olyan angyalok is, 
akik fekete talárban járnak. 

Nem minden angyal fiatal, szőke, sovány és szép, 
nem, nem … 

vannak öregek, görbék, silányak, kicsik és gömbölyűek, 
szürke, fehér, fekete vagy éppen teljesen hiányzó hajjal. 
Nem minden angyal harsog alleluját, 
nem, nem … 

sok közülük egyáltalán nem tud énekelni, 
ennek ellenére angyalok, 
akkor is, ha hangjuk 

halk vagy füstös, rekedt vagy néma. 

Tulajdonképpen mindannyian lehetnénk angyalok!   /Ismeretlen szerző; - fordította: Pákozdi István atya/ 

Pekár Zsolt polgármester 
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ÜNNEPI MISEREND AZ ÁSZÁRI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN 

2021. év 

 December 24.  19:45 óra – pásztorjáték 

 20:00 óra – éjféli mise 

 December 26.  11:30 – ünnepi Szentmise Szent Család Vasárnapján és 
bormegáldás 

Szeretettel kérjük a helyi boros gazdákat, hogy hozzák el idei boraikat 
megáldani. 

2022. év 

 január 1.  11:30 – ünnepi Szentmise Szűz Mária, Isten Anyja 
parancsolt főünnepén 

 január 2.  11:30 - ünnepi Szentmise 

 január 6.  16:00 - ünnepi Szentmise Vízkereszt parancsolt főünnepén 

 január 9.  11:30 - ünnepi Szentmise Urunk megkeresztelkedésének ünnepén 

További liturgikus időpontok és hirdetés: kisberiplebenia.hu 

Kegyelmekben gazdag, áldott karácsonyi ünnepeket kíván imádsággal: László atya 

EVANGÉLIKUS HÍREK 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ünnepi istentiszteleti alkalmainkra! 
December 24. Szenteste napja: 

 14:00 – Bakonybánk 

 15:00 – Ászár 
 16:00 – Hánta 

 18:00 – Bakonyszombathely 

December 25. Karácsony első napja: 
 09:00 – Bakonybánk 

 10:00 – Bakonyszombathely 

 11:00 – Hánta 

December 26. Karácsony második napja: 
 09:00 – Ászár 
 10:00 – Bakonyszombathely 

 11:00 – Kisbér 
December 31. Óév: 

 16:00 – Bakonybánk 

 18:00 – Bakonyszombathely 

2022. január 1. Újév: 
 09:00 – Ászár 
 10:00 – Bakonyszombathely 

 11:00 – Hánta 

„Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz:üdvözítő 
született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”(Lk 2, 10-11) 

Istentől megáldott, boldog karácsonyt és békességben, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk 
mindenkinek! 

Hánta-Ászár-Kisbéri Társult Evangélikus Egyházközség, 2021 

Nagy Dániel evangélikus lelkész 
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KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEI ÁSZÁRON 

 December 24-én, pénteken 17:00 órakor szenteste, ünnepi istentisztelet a templomban 

hittanos gyerekek verses szolgálatával egybekötve, 

 December 25-én, szombaton de.10:00 órakor, karácsony első napján úrvacsorás istentisztelet 
a templomban, 

 December 25-én délután 4 órakor a gyülekezeti házban a legátus: Tatai Márta hirdeti az igét 
az istentiszteleten; 

 December 26-án, vasárnap, de.10:00 órakor istentisztelet a gyülekezeti házban, 

 December 31-én, pénteken, Óév napján, 17:00 órakor istentisztelet a gyülekezeti házban, 

 Újév első napján délelőtt 10:00 órakor a gyülekezeti házban lesz az év első istentisztelete. 

A JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK SZIGORÚ BETARTÁSA ÉS BETARTATÁSA MELLETT SZERETETTEL 

HÍVUNK ÉS VÁRUNK MINDENKIT AZ ÁSZÁRI REFORMÁTUS PRESBITÉRIUM NEVÉBEN: 

Vajsné Fazekas Ibolya református lelkész 

Vajsné Fazekas Ibolya tiszteletes asszony szeretettel küldi az ünnepekre Szalóczyné Móray Inke 
2021 karácsonyára írt megfontolandó, életbevágó gondolatait. 

RÁCSODÁLKOZÁSOK Lukács 2,8-20. 

A történet több, mint hetven évvel ezelőtti. Iskolakezdésem emlékére karácsonykor először mehet-

tem a családdal én is az Operaházba. Mindannyian ünneplőbe öltöztünk. Az új lakkcipő törte a lá-
bamat, de a világ min-den kincséért se rontottam volna el az ünnepi hangulatot panaszkodással. A 
várva-várt élmény, a „csodapalota” eleganciája láttán, a fájdalmakról elfelejtkezve, sikkesen tipeg-

tem az első sorban levő ülőhelyeink felé. Tradíció volt a családunkban, hogy az első alkalomhoz ez 
az ülőhely járt. A zenészárok tele volt pingvin ruhás muzsikussal. Számomra kicsit zavaró volt a 
hangerő és a sok disz-szonáns hang, amiről először azt gondoltam: nem tanulták meg eléggé a sze-

repüket. Édesanya megmagyarázta, hogy a zenészek nem össze-vissza játszanak, hanem hangolnak. 
Amint megszólalt a gong, csend lett, utána pedig a zenekar olyan mennyei harmóniával tette jóvá az 
előzőket, hogy átfutott rajtam: a pálcás bácsi már egy kicsit korábban is előjöhetett volna.  
Felgördült a függöny és olyan csodálatos látvány tárult elénk, aminek örömére teljes erőből lerúg-

tam fájós lábamról a kőkemény lakkcipőket, hogy semmi se gátoljon az élvezetek halmozásában. A 
szünetben aztán nagy derültséget okozott, hogy a család minden tagja térden csúszva próbálta meg-

keresni az ünneplő cipőmet. Végül a jegyszedő könyörült meg rajtunk amikor odalépett édes-anya 

elé és sokat sejtetőn azt kérdezte tőle: „Nem ezt tetszenek keresni?”– azzal felmutatta a jobb ci-

pőcskét, mert a másikat Levente bátyám addigra már megtalálta. Istennek hála a galibát okozó cipőt 
hamar kinőttem, de a komolyzene iránti hódolatom, rácsodálkozásom mindmáig kitart.  
Ennél is meghatározóbb, katartikus hatást gyakorolt rám évekkel később az a karácsonyeste, amikor 
először hallottam a Szentírásból a karácsony igazi történetét. Akkor, Lukács evangéliumából külö-
nösen ez maradt meg az emlékezetemben: „Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és 
őrködtek éjszaka a nyájuk mellett.” Lukács 2,8. Isten igéje úgy hatott rám, mint amikor első opera-

házi élményem során, felemelkedett a vasfüggöny a szemem elől. Elém tárult a kép, mint amilyen 
ott, az izraeli hideg, sötét éjszakában lehetett. Ez segített rádöbbenni, micsoda képtelenség az, amit 
az emberek erről az ünnepről vizionálnak. Hamis, hiteltelen köntösbe öltöztetik a laikusok számára 
az eredeti eseményeket. Sokan panaszkodnak, hogy pénz, sok pénz kell a karácsonyhoz. A féktelen 
evés-ivás, csiribiri csillogás, színes szalon-cukrok, erő feletti költekezés, ki ad többet ajándékozás 
beidegződött rossz szokásai, mind elterelik a figyelmet az igazi történetről. Micsoda paradoxon. 

Mert ezeknek semmi köze az igazi karácsonyhoz. Mégis foggal-körömmel ragaszkodunk hozzá. 
Nagy bátorság lenne belekiáltani a világba, hogy emberek, nem ez a karácsony!? Mivé próbáljátok 
torzítani ezt a szent ünnepet?  
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Azon a hideg éjszakán, a társadalom perifériájára szorult pásztorok, nyájukat védelmezve, a szabad 
ég alatt töltötték az éjszakát. Szinte látom subáik körül a szorosan odasimuló nyájat, hogy bundájuk 
melege minden nyájhoz tartozót felmelegíthessen. Komoly lelki üzenetet hordoz ez a kép. Csak a 

pásztor közelében, csak egymáshoz simulva, egymáshoz igazodva éli túl a nyáj a hideg éjszakát. Ez 
napjainkra is örök mementó! A valóságban is fagyos a lég-kör a szeretetlenség légkörében. Hideg-

háborúban él ember az emberrel, föld-rész a földrésszel. Vérfagyasztóan hideg légkör uralkodik a 
keresztények és a másként gondolkodók között. Elhidegültek a családtagok egymástól, nem szólva 
a nyáj szélén fagyoskodó leszakadozókról, gyengékről, elesettekről. Vajon miért választja a világ 
inkább a „fagyhalált”, minthogy a pásztor subája köré telepedve élvezné a meleget nyújtó biztonsá-
got?! Aki igazán választ szeretne kapni erre a kérdésre, az utánajár, mint azok az egyszerű pászto-

rok az örömhírnek. Annak életcéljává válik, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba, hogy mindenkinek 

hírül vihesse: Jézus Krisztus, Isten szent Fia érettünk jött erre a világra.  
Ma hajnali csendességemben hálával dicsőítettem az Urat a pásztorokért, akiknek szava nyomán élő 
víz áradt. Akiknek subája körül sokan felmelegedhettek, biztonságban, békességben élhettek s él-

hetnek még napjainkban is. Sajnos innen is onnan is azt halljuk, egyre kevesebben vannak!  
A pásztorok egészen Betlehemig mentek, hogy az angyalok által hirdetett jó hír hitelességéről meg-

győződjenek. Ők akkor még nem tudhatták, hogy a jászolban fekvő gyermek lesz a juhok nagy 
pásztora, aki „életét adja a juhokért” (János 10,11.) de amit megtudtak, amiről saját szemükkel 
meggyőződtek, azt hírül vitték a világnak. Nekünk már megadatott a tudás, hogy Betlehemtől a 
Golgotáig és Jézus Krisztus dicsőséges feltámadásáig minden – Isten akarata szerint – érettünk tör-

tént. Hát éljünk ezzel a tudással, mint az Ő engedelmes, hírvivő bojtárjai.  
Isten, az övéire pásztori teendőket szeretne bízni. Lehet, hogy csak egyetlen elcsatangoló bárányt, 
vagy csak a zsémbes szomszédot, de az nem újjászületett ember, aki csak maga élvezi a suba mele-

gét. Az erősre többet bíz, a hűségesre sokakat, de biztos, hogy minden újjászületett ember kap pász-

tori feladatot.  

Ezekben a napokban karácsonyra készülődik a keresztény világ. Mi asszonyok ilyenkor arra törek-

szünk, hogy a megszokottnál is szebben, gazdagabban terített asztal mellé ültethessük szeretteinket. 
Ez a készülődés juttatta eszem-be egyetemi diákéveimet, amikor egy-egy gyakorlati hétre is beosz-

tottak minket, ne csak könyvekből szerezzünk tudást, hanem a nagybetűs életben is gyakoroljuk a 
tanultakat. Így kerültem egyszer juhpásztor felügyeletével nyáj mellé kis bojtárnak. Reggeltől be-

hajtásig az volt a feladatom, hogy legalább 50 méterre a nyáj előtt haladva figyeljem a legelőt és 
integetve jelezzem, ha népiesen „ördögszekérnek” nevezett növénytársulást pillantok meg. Ennek a 
növénynek ugyanis olyan szúrós a levélzete, hogy annak elfogyasztása a fiatal bárányok életébe 
kerülhet. Ha jeleztem, azonnal irányt változtatott a pásztor. Ebből a régi emlékből lett világossá 
előttem, hogy élet-halál kérdése az, hogy milyen táplálék kerül a bárányok elé. Tejes figyelmet 
igénylő, felelősségteljes munka a pásztorkodás.  
Ugyan ilyen fontos, hogy egészséges lelki táplálékhoz jussanak a ránk bízottak. Csak az a pásztor 
képes tiszta legelőre vinni a nyájat, aki ismeri a „vegetációt” (Szentírás). Aki már messziről felis-

meri a tisztátalant. Mert tele vannak „ördögszekérrel” a legelők!  
Mi milyen menü választékkal készülünk az ünnepre? Kerül-e egyáltalán valami lelki, a fogások elé? 
Ha még tanácstalanok vagyunk, kétségek gyötörnek, nosza sietséggel „menjünk el egészen Betle-

hemig,” hogy lássuk, értsük, amit az Úr megjelentett nekünk. Hogy azután teljes bizonyossággal 
adhassuk tovább a jó hírt! Erre a lelki táplálékra van szüksége a világnak, benne a ránk bízottaknak.  
Csupán néhány nap az ünnep. Igyekezzünk jól kihasználni, mert utána vissza kell térni „szolgálati” 
helyünkre. Talán csak egy betegágy mellé, talán hitet-lenek közé, szeretetlen közegbe, vagy talán a 
megüresedett lakásba, a magányba, de oda, ahova az Úr állított. Kijelölt helyünkön dicsőítve di-

csérni az Istent azért, hogy karácsonykor olyan főpásztort ajándékozott ennek a bűnös világnak, aki 
élete árán szerzett örök boldogságot azoknak, akik hisznek benne s akik ezt tőle elfogadják.  
Istenáldásban gazdag, örömteli ünnepet kívánva, arra kérem Urunkat, hogy ajándékozzon nekünk 
felelősségteljes pásztori lelkületet! Az se baj, ha ma még csak kisbojtárit, mert ősi a tapasztalat: a jó 
bojtárból lesz a pásztor!  
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HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁBÓL 

Anyakönyvi  h írek  

Sok szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóit: 

Szilbek Krisztián és Krista Zsuzsanna kisfia: Levente 

Fekete Norbert és Tóth Adrienn kislánya: Szofia 

Sommer Dávid és Lanczendorfer Mónika kislánya: Anna 

Nagy Martin és Ősz Ramóna kislánya: Lilien 

Szíjj Attila és Kovács Éva kislánya : Leila 

Molnár Jenő Bence és Szabó Kitti kisfia: Máté 

Házasságot kötöttek Ászáron: 
Palotás Pál és Tóth Erzsébet 

Domonkos Tamás és Takács Viktória 

Takács János Vilmos és Kiss Virág Anna 

Kovács Bence és Balom Noémi Dóra 

Major Tibor és Németh Mariann 

Nagy Ferenc és Derzsó Beáta 

Szívből gratulálunk a házaspároknak! 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosától: 
Végh Antalné sz.: Ligeti Irén (88) 

Lanczendorfer Melinda aljegyző 

JÁRDAÉPÍTÉSEK A TELEPÜLÉSEN 

A Jókai utca teljes hosszában és az Ady Endre utca Jókai utcától a Győri útig terjedő szakaszában 
új, térköves járdát építetett a képviselő-testület. A Jókai utcai járda kialakítása a Klapka utca 
irányából az iskola felé történő átjáró gyalogos forgalom számára jelent biztonságosabb közlekedési 
feltételeket. Az Ady Endre utcában a járda elkészítése szintén a településközpont gyalogos 
megközelíthetőségét javítja. Ezzel a két szakasszal a községközpont gyakorlatilag körbejárható 
térköves, megfelelő minőségű járdán. A körbejárhatóságnak azonban feltétel az is, hogy ne 
gépkocsi parkolónak használjuk a járdákat, ezzel a gyalogosokat az úttestre kényszerítve. Kértem a 
Kisbéri Rendőrkapitányságot, hogy a járdákon rendszeresen szabálytalanul parkoló gépjármű 
tulajdonosokkal szemben intézkedjenek. Kerüljük el a kellemetlenségeket! 
Itt is megköszönöm az érintett utcák lakosainak pozitív, támogató hozzáállásukat az építési 
munkálatokhoz. Többen saját költségen, a munkálatokkal egyidejűleg a kapubejárójukat is térköves 
burkolattal láttatták el. Ezzel is szebb utcaképet teremtettek lakókörnyezetükben. Sokszor jólesően 
tapasztalom, hogy önkormányzatunknak az erőfeszítéseit a falu élhetőbb, rendezettebb, ápoltabb 
környezetének megteremtéséért a lakosok nagyban segítik. Ezt köszönöm. Azonban hiába minden 
törekvés, ha utcánként egy-két lakos ezt szinte teljesen tönkre tudja tenni.  

Pekár Zsolt polgármester 
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Tájékoztatás az ászári sertéstelepről 

A településünkön a nyári hónapokban tapasztal szaghatás miatt a 2021. szeptember 9-i Képviselő-

testületi ülésen külön napirendben foglalkoztunk ezzel az üggyel. Az alábbiakban az erről készült 
jegyzőkönyvnek az idevonatkozó részét osztom meg a lakosokkal. 

Részlet a 2021. szeptember 9-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 
„Pekár Zsolt polgármester elmondja, hogy az ászári sertéstelep megkezdte működését, ezért a 
képviselők és a lakosság tájékoztatása céljából a mai ülésre meghívta a tulajdonos, Fehér Tamás 
egyéni vállalkozó képviseletében dr. Fehér Péter megbízott vezetőt, akit üdvözöl. 
Pekár Zsolt polgármester elsőként rögzíti, hogy a sertéstelep újból való megnyitásához sem az 
önkormányzat, sem a polgármester, sem a jegyző, mint hatóság engedélyére, jóváhagyására nem 
volt szükség  –tekintve, hogy az már létező sertéstelep volt, ez volt a jogi és építésügyi minősítése is, 
az állattartást pedig más hatóságok engedélyezik, – nem véletlen, hogy még a korábbi képviselő-

testület előtt is csak tájékoztatást tartott dr. Fehér Péter az akkor még készülő beruházásról. Ennek 
ellenére az események szerencsétlen együttállása folytán (július-augusztus során a telep áprilisi 
nyitását követően történt a környező földek mások általi trágyázása, valamint sokat lehetett hallani 
a kisbéri sertésteleppel kapcsolatos panaszokról Kisbéren) az önkormányzat és a képviselő-testület 
is a lakosság felháborodásának célpontjába került. Bejelentés hozzánk mindössze egy érkezett, 
kulturált formában, a Petőfi utcából, de a közösségi médiában forrtak az indulatok. Ezért kérte, 

hogy az üzem vezetője tájékoztassa a képviselő-testületet, hol tart a beruházás, mit tettek eddig a 
sertéstelep környezeti hatásainak, elsősorban szaghatásának mérséklése érdekében, és mi várható 
még. Fontosnak tartja, hogy első kézből legyen információnk, mert az esetleges ilyen vitás ügyekben 
az önkormányzat képviselő-testületének törvényes, jogi kereteken belül a település lakossága 
oldalán kell állnia, a település érdekeit képviseli, de ehhez ismernie kell a valós helyzetet. 
Dr Fehér Péter megbízott vezető elmondja, hogy rekonstrukció révén Európa egyik legkorszerűbb 
sertéstelepe nyílt meg Ászáron. Teljes egészében számítógépes vezérlésű az egység, emberi 
beavatkozás nélkül etet, itat, szellőztet. Egy ember felügyeli a gépek munkáját, de azok csővezetéken 
keresztül automatikusan juttatják el naponta 8-12 alkalommal a takarmányt a vályúkba, melyek 
szenzorral érzékelik és jelzik vissza az esetleg maradványt. Az aljzatot trágyarács borítja, alatta 
több mint 1 méter mély lagúna van, ebbe hullik a trágya, melyet zárt rendszerben kezelnek. 
Istállónként havonta egyszer ürítik a hígtrágyát: a sűrű massza komposzttá lesz, a hígtrágya 
tárolókba kerül, amelyekből kettő darab 750 köbméteres egység van a telepen. Ezekből egyébként 
ürítés még nem történt. A telep mostanára egy befejezett három hónapos üzemelési (hízlalási) 
perióduson van túl, a leadott állomány a Bonafarm történetének legsikeresebb nevelése. 
Abban, hogy a sertéstelep környezetét, az ott élő lakosságot a lehető legjobban megkíméljék a 
hatásoktól, véleménye szerint a német technológia magában is biztonságot ad.  Emellett a zárt 
kerítés vonalában három sorban fa ültetvényt telepítettek, bár ennek kiszáradt tagjait ebben az 
évben pótolni kell. A sertések takarmányába továbbá egy japán NBO baktériumkészítményt is 

adagolnak, mely az ammóniát, így a szagot megköti, a légylárvákat pedig elpusztítja – a telep így 
gyakorlatilag légymentes is.  
A trágyalé kijuttatása nem öntözéssel, hanem talajba való injektálással történik, tehát nem párolog, 
gyakorlatilag nincsen szaghatása. Ezt öntözőrendszer kiépítésével szeretnék megsegíteni, ami azt 
jelenti, hogy egy traktoros szivattyú 2-4 km távolságra ki tudja nyomni a hígtrágyát csövön 
keresztül rögtön a felhasználási helyre, és a talajba injektálja. Így a trágyázás szaghatása 
gyakorlatilag nullára csökkenthető. Ez egy nagyon drága beruházás, de elindították a szervezését, 
valamint a talajszelvény vizsgálatot. A nitrátérzékeny helyi talajok miatt a náluk termelődött 
hígtrágya felhasználásához nagy területet, 25 hektárt kell bevonni a rendszerbe már a talajvédelmi 
engedélyezés során, ezért bemutató trágyázást szervez a környező gazdáknak az injektálásos 
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módszerről, hiszen a trágyázásnak a talajerózió megelőzésében is szerepe van. Ha a közelben ez 
nem valósítható meg, akkor lajtoskocsival még a kerékteleki határban oldható meg a trágya 
felhasználása, de jobb lenne a csőhálózat. Újra hangsúlyozza, hogy hígtrágya ürítés ezidáig nem 
történt a telepről. 
Vállalják továbbá a legmagasabb környezeti minősítés megszerzését: jelentkeztek az IPPC 

minősítésre, mely az első tanúsítvány kiadása után rendszeres auditálással jár. A mérések ehhez már 
megtörténtek, a szakhatóságok vizsgálják az eredményeket. 
Az istállók állategészségügyi szabályok miatt nem mindig látogathatók, de üres fázisban szívesen 
bemutatja a technológiát a képviselőknek. 
Kálmán János elmondja, hogy párás időben a Klapka utcákban reggel és este érezni a disznószagot, 
kérdezi, mi ennek az időpontnak az oka. 
Dr Fehér Miklós megbízott vezető elmondja, hogy ennek oka feltehetően nem a szellőztetés 
időpontja, de pontosan nem tudja megmondani. Teljes szagmentességet természetesen nem tudnak 
elérni, de a maguk részéről, amit lehet, megtesznek. Mivel az üzemük a faluhatárától 800 méterre 
van, a szaghatás ilyen távolságból már véleménye szerint minimális. Kritikus lehet azonban még 
ebből a szempontból a hullatárolás kérdése, ami még nem megfelelően megoldott. Jelenleg 
konténerben helyezik el az állati hullát az elszállításig, azonban az ATEV gyakran csak 3-5 nap 

múlva viszi el, ami nem ideális. Ezért saját hullaégetőt próbálnak létesíteni.  
Kálmán János képviselő kérdezi, hogy a telep elején lévő félig elbontott istállókkal mit terveznek, és 
milyen állatlétszámmal üzemel a telep. 
Dr Fehér Miklós megbízott vezető elmondja, hogy bontás után új épületet terveznek annak a 
helyére, megfelelő pályázat esetén a sertéstelep bővítése valósulhat meg abban az irányban – ez 

azonban még a jövő. Jelenleg 3000 sertés hízlalására megfelelő a telep, ez bővítés esetén 1450-

1500 férőhellyel növelhető, ami egy mai átlagos, korszerű sertéstelep üzemnagysága. 
Pekár Zsolt polgármester kérdésére dr. Fehér Péter megbízott vezető tájékoztatja arról is a 
képviselő-testületet, hogy az első szállítmány sertés ez év március végén érkezett a telepre, és június 
végén szállították el őket. 2000 sertés volt ebben a szállítmányban. A következő szállítmány július 
végén érkezett, előtte áttisztították az istállókat. Jelenleg is a 2000 állatos létszám van a telepen, ez 
az IPPC minősítés után növekszik majd meg 3000 sertésre. 
Pekár Zsolt polgármester összefoglalólag megállapítja, hogy ezek szerint a lakossági felháborodás 
idején, júliusban és augusztusban gyakorlatilag üres ólak voltak a telepen, tehát, elsősorban nem 
csak a sertéstelepről magáról jött a felpanaszolt szaghatás, hanem a földek trágyázásból. Arra 
azonban felhívja a figyelmet, hogy a sertéstelep sajnos nem 800 méterre van a lakott területről, mert 
a Széchenyi utca első házáig is csak 6-700 méterről beszélhetünk, de a község alaprajza miatt a 
Petőfi és Klapka utca csak mintegy 400 méter távolságban van a teleptől. Az ezzel kapcsolatos 
egyetlen beérkezett panasz fel is említi, hogy a kötelező védőtávolság nem került megtartásra, 
rögzíti azonban a maga részéről, és a panaszost is tájékoztatta róla, hogy az üzem létező üzem volt, 
így ezt az előírást nem kellett figyelembe venni. Mindazonáltal, pont emiatt azt kéri a vállalkozótól, 
hogy a védő fásítást a Petőfi és Klapka utcák irányában erősítse meg a vállalkozó és, minden 
lehetséges eszközzel igyekezzen annak az iránynak a védelmére.”  

A hígtrágya ürítése az őszi hónapokban megtörtént, ami intenzív szaghatással járt napokig. A 
vállalkozó tájékoztatott, hogy az injektálásnál technológiai hiba lépett fel, amit a jövőben 
orvosolnak. Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy észrevételeiket ebben az ügyben ne közösségi 
médiákban tegyék meg a településünket lejárató módon, hanem jelezzék azt Ászár jegyzője felé. Az 

alaptalan, rágalmazó megjegyzések, a tragikus állapotokat leíró kirohanások a világhálón csak 
ártanak a községünknek. Így a háborgónak is. Köszönöm a megértésüket! 

Pekár Zsolt polgármester 
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KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI ESZKÖZÖK A 81-ES FŐÚTON 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előző időszakban is sokat tett a település 
közlekedésbiztonságának javítása érdekében: KRESZ táblákat pótoltattunk és újakat szereltettünk 
fel az egész faluban, útfelfestéseket végeztettünk, forgalomtechnikai tükröket helyeztettünk ki, 
szalagkorlátokat készíttettünk, gyalogátkelőhely világításokat korszerűsíttettünk, … Az elvégzett 
fejlesztések ellenére is még sok helyen van mit tennünk.  Képviselő-testületi üléseken többször 
felmerült 81-es főútvonalnak a belterületi közlekedésbiztonsági veszélyei. Elsősorban a gyalogosok 
biztonságos átkelése okoz gondot. Sajnos a gyalogátkelőhelyeink elhelyezkedése, beláthatósága 
nem a legszerencsésebb kialakítású, de ezen változtatni - megítélésünk szerint - nem lehet és nem is 
érdemes. Azonban a biztonságosságán javítani igen. Ennek érdekében a Kossuth Lajos utcai és az 
óvodai átjáróhoz napelemes LED-es villogó táblákat helyeztünk ki. Továbbá Kisbér irányából a 
Concó híd közelében a 47+1850 km szelvény jobb oldali részére sebesség korlátozó berendezést 
„50 LASSÍTS!” funkcióval szereltettünk fel. Ennek költségeit önkormányzatunk állta, az állami 
tulajdonú közút kezelője csak hozzájáruló, engedélyező nyilatkozatot adott ki.  
Reméljük, hogy a naponta áthaladó 10-15 ezer gépjárműtől így nagyobb biztonságban leszünk. A 
több szempontból is igazán megnyugtató megoldás az elkerülő út megépítése lenne.  

Pekár Zsolt polgármester 

69 ÉVE EGYÜTT 

1952. november 17-én, 69 éve kötötték össze életüket Sebestyén Imre és Szekeres Erzsébet. A 65 

éves vaslakodalmat már 4 évvel túlhaladva, és a 70 éves kegyelmi lakodalom ajtaját kinyitva az 

évforduló napján köszöntöttük Erzsi nénit és Imre bácsit. Isten éltesse Ászár legidősebb 
házaspárját!  
Imre bácsit az október 30-i szépkorúak napján, mint a település legidősebb férfiját is vendégül 
láthattuk. 
Két Gyökössy Endre idézet szolgáljon útravalóként minden ászári házaspárnak ezen szép 
megemlékezés alkalmából: 
„Nem elég megkapni, megnyerni a párunkat. Meg is kell tartani! Sőt, ha szükséges, bölcsen 
visszahódítani... az igazi megbocsátás még jobban egymáshoz fűzi a házastársakat.” 

„Mindenkinek szüksége van támaszra, de mindenkinek szüksége van arra is, hogy támasz legyen.”  
Pekár Zsolt polgármester 

HÍREK AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

S Z E P T E M B E R  -  O K T Ó B E R  

PÁLYAORIENTÁCIÓS ELŐADÁS DIÁKOK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE 

2021. szeptember 8-án pályaorientációs előadást szerveztünk az Ászári Jászai Mari Általános Iskola 
7. és 8. osztályos tanulóinak és szüleiknek. A cél az volt, hogy ebben a folyamatosan és gyorsan 
változó világban segítsük őket eligazodni az iskolák és jogszabályok rendszerében, tájékoztatást 
kapjanak a munkaerőpiac jelenlegi helyzetéről. 
Nádasi Zoltán, a Komárom-Esztergom Megyei Ipari Kamara pályaválasztási szaktanácsadója 
Esztergomból érkezett, hogy válaszoljon a pályaválasztást érintő kérdésekre.  
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A résztvevők egy rövid kisfilmet láthattak arról, hogy miért érdemes jó szakmát választani. Ezzel is 
hangsúlyozva a pályaválasztás fontosságát. A gyerekek megismerkedhettek online felületekkel, ahol 
különféle teszteket, pályaorientációs segédleteket találhatnak.  
Nádasi Zoltán beszélt a továbbtanulási lehetőségekről, a felvételi követelményrendszerről, 
átjárhatósági lehetőségekről az iskolák között, a szakképzési formákról, és az ösztöndíjak 
alakulásáról. A program végén a diákok és szüleik feltehették kérdéseiket, de lehetőség volt egyéni 
tanácsadásra is. 

Deák Annamária igazgatóhelyettes 

EURÓPAI DIÁKSPORT NAPJA 

Az MDSZ ebben az évben szeptember 24-én rendezte meg az Európai Diáksport Napja (European 
School Sport Day® − ESSD) magyarországi programjait. Az Európai Diáksport Napja egy tizenhat 
éve indult magyar kezdeményezésből nőtte ki magát nemzetközi eseménnyé. Az idei nemzetközi 
résztvevői szám 39 ország, összesen 3 millió résztvevővel. 

 

Ezen a napon 1588 iskolában közel háromszázezer iskolás vett részt, köztük az Ászári Jászai Mari 
Iskola tanulói. Szinte a kezdetektől részt veszünk ennek a számunkra is nagyon fontos 

sporteseménynek a megrendezésében. Ebben az évben is ezt a napot a sportnak szenteltük, 
különböző játékos, sportos események előzték meg a 2021 méter futást. 
A felső tagozatos tanulók a labdarúgó pályán a közös bemelegítés után kötélhúzó bajnokságon 

mérték össze erejüket a legerősebb osztály címért. 
Az idei futást korcsoportonként, nemenként bonyolítottuk le. Iskolánk minden egészséges tanulója 
rajthoz állt, és becsülettel teljesítette a távot.  
Alapvető célkitűzésünk volt annak tudatosítása, hogy nem a rangsor a lényeg, hanem a mozgás, a 
játék szeretete, az egymásért való küzdés és a csapatszellem. 
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A nap végére kellemesen elfáradtak, öröm volt látni a gyerekek arcán a felszabadult mosolyt, jó volt 
hallani a hangos szurkolást, és a fair playt, ami jellemezte az egész napot. 

Erdősi Gáborné testnevelő 

GYÁRLÁTOGATÁS 

Szeptember 27-én iskolánk 8. osztályos tanulói az ászári Sertec szervezésében, pályaorientációs 
gyárlátogatáson vehettek részt a gyár területén. Ez a lehetőség segítséget nyújthat diákjainknak a 

továbbtanulás területén. Itt gyakorlatban tekinthettek meg a tanulók bizonyos autóalkatrész gyártási 
egységeket. 
Az iskolából gyalog sétáltunk fel a gyárba, ahol Böőrné Szűcs Kármen fogadott bennünket. Már 
látogatásunk előtt közölte velünk, hogy a gyárlátogatás során a csoportnak be kell tartania a 
kötelezően előírt balesetvédelmi szabályokat. 

 

Egy előadás keretében, részletes bemutatót láthattunk a Sertec-ben történő autóalkatrész gyártásról. 
Ezt követően minden tanuló  megkülönböztető színű mellényt és füldugót kapott ahhoz, hogy a 
gyártósori területre beléphessen. Itt több személy segédkezett a kíséret során, és minden állomáson 
részletesen elmagyarázták a gyártósori munkák menetét, az emberi és a gépi munka funkcióját.  A 
gyártósorokon lévő számítógépes rendszer fontosságára többször is felhívták a figyelmet, mert az 
informatika területén továbbtanulók ilyen és ezekhez hasonló gépeknek a működését és használatát 
tanulhatják meg a pályaválasztást követően. Legnagyobb meglepetésünkre a vendéglátóink egy kis 

ajándékkal Sertec logóval ellátott tollal és vonalzóval is kedveskedtek nekünk. Köszönjük a 
lehetőséget, hogy betekintést kaphattunk az autóalkatrész gyártás rejtelmeibe. 

Méhesné György Ildikó pedagógus 

MAZSOLAAVATÓ 

Az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában a tavalyi tanévben első ízben, hagyományteremtő 
programként indult az ötödik osztályosok felsőssé avatása, a „MAZSOLAVATÓ”. Az esemény nagy 
sikernek örvendett, így a hagyományteremtésből hagyományőrzés lett.  
Az avató idei év szeptember utolsó hetében került megrendezésre az iskola belső udvarán, ami 
mondhatjuk nagy „port kavart”. E program keretein belül tett fogadalmat 21 fő ötödik osztályos 
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kisdiák, akiknek osztályfőnökük Vindischné Pajor Marietta tanárnő. A fogadalomtétel egy 10 
pontból álló humoros hangvételű szösszenet volt, amiben foglaltakat természetesen mindenki 
megígérte.  

 

A fogadalomtétel után egy fergeteges limbózásra invitált mindenkit a Hungária együttes Limbó 
hintó c. slágere, amibe szinte minden felső tagozatos bekapcsolódott, és próbára tette magát, hogy 
mennyire tud a léc alá hajolni. 
A mulatság után a nyolcadikosok átnyújtottak minden ötödikes tanulónak egy-egy érmet, ami a jól 
megérdemel teljesítményükért járt, és testi táplálékként egy-egy zacskó finom mazsolát is kaptak 
tanulóink. 

Természetesen a fotózkodás sem maradhatott el a Mazsolaavató végén, ami örök emlék a 
későbbiekben is mindenki számára 

Szakál Henriett DÖK-öt segítő pedagógus 

AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTÜNK 

2021. október 6-án a 172 évvel korábban történt szomorú eseményekre emlékeztünk a 6. osztály 
műsorával. Az összeállítást először a felső tagozatosok, majd az alsósok tekintették meg iskolánk 
aulájában. Szabó Lilla előadásában hallhattuk Ady Endre Október 6. című versét. Ezt követően 
Sulyok Marcell röviden bemutatta az előzményeket: az 1848/49. évi szabadságharc sikereit, a 
külföldi támogatás hiányát és az orosz-osztrák túlerő sorsdöntő szerepét. A Haynau által vezetett 
hadbíróságok több mint 150 halálos ítéletet hoztak a megtorlás során. Szécsényi Tímea, Varga 
Leonóra, Volf Melissza, Császár-Volf Áron, Imre Csanád, Kovács Gergő és Nagy Bence felidézték 
Batthyány Lajos miniszterelnök és a tizenhárom aradi vértanú utolsó mondatait. A megemlékezés 
Az aradi vértanúk balladájával zárult.  

Bene László osztályfőnök 

MEZEI FUTÓVERSENY  

2021. október 5-én rendezték meg a diákolimpiai mezei futóverseny megyei döntőjét Kecskéden. 
Iskolánkat 12 tanuló képviselte a versenyen, az alábbi versenyszámokban:  
Cser Hanga 1500 méter, Molnár Csaba és Lauter Szabolcs (3. osztályos tanulók), 2000 méter, Szabó 
Csenge (5.osztályos tanuló) és Szécsényi Tímea (6. osztályos tanuló) 2000 méter, Ősz Péter 
(6.osztályos tanuló) 4500 méter, Kovács Márk (7. osztályos tanuló) 4000 méter, Fajkusz Vanessza 
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(8.a. osztályos tanuló) 2500 méter, Bata Bálint (8.a. osztályos tanuló) 4000 méter, Bogdán Ákos, 
Bontó László és Szabó András (8.b. osztályos tanulók) 4500 méter távokon.  
A megyei döntőn több száz résztvevő volt jelen a megye iskoláiból, ahol a versenyzés biztosítása 
mellett, a futás, mint az egészséges életmód egyik fő elemének népszerűsítése volt a cél.  
Iskolánk tanulói nagyon jó eredményeket értek el, három tanulónk az első 20 helyezett között 
szerepelt. 

Lauter Szabolcs 17. helyen, Molnár Csaba 19. helyen, Fajkusz Vanessza 19. helyen ért célba.  
Az elért eredményekhez gratulálunk Diákjainknak!  

Vindischné Pajor Marietta testnevelő 

CSODÁK PALOTÁJA 

Októberben felső tagozatos diákjaink egy csoportja látogatást tett Budapestre a Csodák Palotájába, 
Magyarország első interaktív, tudományos játékterére. Évek óta visszatérő vendégei vagyunk a 
látogatóközpontnak. Minden esztendőben új diákok csatlakoznak a „játékos fizika és kémia 
órákhoz”. Fontosnak tartjuk a természettudományokkal való ismerkedést a tanórákon kívül is, a 
Csodák Palotája pedig remek lehetőséget nyújt számunkra ebben. A kiállításon játékos formában, 
mindent kipróbálva népszerűvé válnak a természettudományi tantárgyak. Azok a tanulók, akik már 
tanultak fizikát és kémiát összevethették tapasztalataikat a tanultakkal, akik pedig csak a következő 
tanévektől ismerkednek ezekkel a tantárgyakkal, nagyobb kedvvel kezdenek tanulni, hiszen 

élményszerűen tapasztalhatják meg a 
természettudományok törvényeit.  
Kipróbálták diákjaink a szöges ágyat, 
örvényeket keltettek, optikai csalódások 
részesei lehettek, körbejárhattak Newton 
almás kertjében, megoldhattak 
rejtvényeket, ... Elmaradhatatlan része volt 

a programnak a mostani alkalommal is egy 

közös előadás, ahol interaktívan vettek 
részt a gyerekek a kísérletekben. Mindig 
vannak vállalkozó szellemű gyerekek, akik 

szívesen bekapcsolódnak a „show-ba”, 

akik aktív szereplői az előadásnak. Így történt ez idén is. A délután fénypontja pedig egy 9D-s mozi 

előadás volt, ahol virtuális utazásban vettek részt a látogatók. 
Összességében nagyon tartalmasan telt a kirándulás, mindenki sok-sok élménnyel gazdagodva tért 
haza.  

Garas Mariann 

OKTÓBER 23. 

Lényeges dolgokat emberek között soha nem a szavak, mindig csak a magatartás és a 
cselekedetek intéznek el.” Iskolánk 8. osztályos tanulói Márai Sándor szavaival köszöntötték a 
megemlékezőket.  

A pedagógusok számára mindig kihívás, hogy az időben egyre távolabb kerülő, nemzeti 
ünnepeink alapját nyújtó események jelentőségét megértessék a diákokkal. Szerencsések vagyunk, 
hogy nem kell átélnünk ezt a korszakot, ugyanakkor tisztelettel tartozunk azoknak, akik akkor éltek, 
akik egykor a szabadságért küzdöttek. Színdarabunkat emiatt egy mai történet keretezte: két kamasz 
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éppen rossz jegyet szerzett történelemből az 1956-os forradalom témaköréből, és a javító dolgozatot 
szorgalmi feladattal akarták kiváltani. Egyiküknek eszébe jutott, hogy a padláson rengeteg emlék 
van a dédszüleitől, akik átélték gyerekként a forradalmat.  

A sok jelenettel operáló visszatekintés ekkor elkezdődik, a padláson talált fotók és napló 
elevenné válik. Az emlékek átalakulnak azokká az élőképekké, azokká az eljátszott, kimerevített 
„fotókká”, amelyeket a diákok alakítottak, s melyeknek Koncz Zsuzsa híres, a Zeng az ének című 
dalának soraival adtunk aláfestést. A forradalom előtti feszült készülődést, az apa szerepét a 
harcban, az egyetemisták pontjait és a tömegbe lövetést mind a bőröndökkel alakított térben, az 
ekkor még kisgyermek dédszülő szemszögéből mutattuk be.  

Darabunk záró jelenetében a diáklányok az emlékek megismerése után új szemmel néznek a 
korszakra – ahogyan a való életben teszik ezt immár a tanulóink. A megemlékező műsor nemcsak 
egy szereplésre adott lehetőséget, hanem valóban közelebb vitte a fiatalokat a korszak 
megértéséhez. Műsorunkat az énekkar nagyszerű előadásában Bródy János és Koncz Zsuzsa közös 
dala, a Szabadnak születtél zárta.  

Köszönjük a szereplőinknek a kiváló munkát, a megemlékezőknek pedig a részvételt! 
Horváth Cintia pedagógus 

N O V E M B E R  -  D E C E M B E R  

MÁRTON NAP 2021.11.11. 

 

Immár hagyománynak számít iskolánkban, hogy Márton nap alkalmából, ha nem is mindig egy 

ropogós libacombot, de egy kis lilahagymával megspékelt libazsíros kenyeret fogyaszthat el 

közösen az iskola apraja nagyja. A többség szívesen élt a lehetőséggel és biztosan mindenki jó 
szájízzel folytatta a napot. Koradélutánra a program folytatásaként felső tagozatos diákjaink 
számára német nyelvi vetélkedőt hirdettünk. A szép számmal megjelent tanulók vegyes csapatokban 

mérhették össze tudásukat. A vetélkedő során mindenki megtalálhatta a számára testhezálló 
feladatot, hiszen az írásbeli nyelvi feladatok mellett a kreativitás is előtérbe került. Hallhattunk sok 
szép Mártonhoz kapcsolódó verset és éneket, illetve az ötödik osztályosoknak köszönhetően, akik 
minden csapatban magukra vállalták az elmaradhatatlan lámpások készítését, a zsűri szebbnél szebb 
alkotást értékelhetett. 

Helbert Anita pedagógus 
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BOZSIK INTÉZMÉNYI PROGRAM 

A 2021/2022 – es tanévben korcsoportonként immáron két csapattal plusz az óvodásokkal 
kiegészülve kezdtük meg az őszi forduló küzdelmeit. Ez 

már komoly létszámnak számít a kisbéri körzetben mely 
feljogosított az őszi torna megrendezésére is. 
November 22-én hétfőn három órán keresztül pattogott a 
labda az ászári sportcsarnokban a legifjabb focistáink 
részvételével. 
Magas színvonalú mérkőzéseket láthattunk Ácsteszér, 
Bakonyszombathely, Ete, Kisbér, Réde legapróbb focistái 
ellen. 

November 24-én szerdán már a nagyoké volt a főszerep 
(2. korcsoport) 

Ekkor Bábolnán vendégeskedtünk, ahol veretlenül végeztünk Bakonyszombathely, Kisbér, Réde 
csapatai előtt. 
Bízom abban, hogy a jövő évben már szülők is lehetnek rendezvényeinken és együtt szurkolhatunk 
az ászári csapatoknak. 

Hajrá Ászár! 
Szalai Richárd testnevelő 

„TÖK-ÉLETES NAP 2021” 

Második alkalommal került megrendezésre iskolánkban a TÖK-ÉLETES NAP. Ez alkalomból őszi 
színekbe öltözött tanuló és tanár egyaránt. A gyerekek tökből 
készített tárgyait az iskola aulájában állítottuk ki. Sok tanulót 
megmozgatott a rendezvény, ugyanis még a tavalyinál is több 
alkotás került ki kezeik közül. Az iskolarádió zenés-mesés 
műsora is hozzájárult a „TÖK-ÉLETES” naphoz. A finom 
tökmagos pogácsa pedig mindenki napját bearanyozta. Így 
búcsúztunk az ősztől. 

„EGÉSZSÉGNEVELÉSI HÉT" 

November az egészségnevelés hónapja. Ennek kapcsán az általános iskolában is megrendezésre 
került november 22-26. között az "EGÉSZSÉGNEVELÉS HETE". A hét során gazdag program 

várta a jászais diákokat. A hetet, a tanulók által készített 
zöldség és gyümölcsszobor kiállítás nyitotta. Nagyon sok 
munka érkezett erre az alkalomra, ami azt mutatta, hogy 
nagy kedvvel vetették bele magukat a tanulók a 
szobrászkodásba. Kedden az 5. osztályosok szemétszedő 
kommandóként indultak az iskola udvarának 
megtisztítására, és szinte varázsütésre vált tisztává a 

környék. Az egészségnevelési hét 3. napján, a szerdai hűvös, nyirkos napon különösen is nagyon 
jólesett a finom, meleg gyógyteák és az erdei méz kóstolása. A gyógynövények közül bodza, 
kakukkfű és csipkebogyó teát kóstolhattak a tanulók. Meglepő módon, nagyon ízlett sokaknak a 
finom ízvilág, pláne az erdei mézzel kísérve; mi felnőttek pedig nagyon örültünk, hogy íly’ módon 
is hozzájárulhattunk tanulóink egészségének megőrzéséhez. Fontos, hogy a természet adta 
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"kincseket"- amik a gyógynövények- észrevegyük és meglássuk egészségünkre gyakorolt jótékony 
hatásukat! Évszaktól függetlenül, minden időben nagyon hatékony lehet egy-egy pohár 
elfogyasztott gyógytea, amik mellékhatások nélkül segítik és támogatják immunrendszerünket. 
Csütörtökön egy rendkívüli testnevelés óra keretein belül, aerobic-táncos testmozgásra is volt 

lehetőségük az alsós 
évfolyamoknak. A 
megmozgatásról és a fergeteges 

hangulatról Vindischné Pajor 
Marietta tanárnő gondoskodott. 
A gyerekek nagy élvezettel 
követték a tanárnő által 
bemutatott koreográfiákat és 
rendkívül tetszett nekik a zenés-

táncos program. Az 
Egészségpercek blokkbank az iskola rádión keresztül is sok érdekes információt hallgattak a 
diákok.  
A hét záróakkordja a zöldség-és gyümölcsszobrok eredményhirdetése volt. A legügyesebb 
szobrásznak Molnár Csaba 3. osztályos tanuló bizonyult, akinek alkotása egy bagoly volt. 2. helyen 
Geczinger Kitti 4. osztályos tanuló ananászból készült madara vitte el a pálmát, majd a 3. helyen 
Horváth Fanni szintén 4. osztályos tanuló almából 
készült alkotása lett a befutó. A 4. helyen egy 
testvérpár szobra nyert értékelést, amit Nagy Tícián 
3. osztályos és Nagy Timona 1. b osztályos tanuló 
készített. A jól megérdemelt 5. helyezést Lakner 
Zselyke 1. b osztályos tanuló kapta.  
Az 1-5. helyezett díjazása egy igazán egészséges 
meglepetés csomag volt, ami tartalmazott alma 
chipset, rostos levet, aszalt gyümölcsöt, rostban 
gazdag édességet és déli gyümölcsöket. Minden 
gyermek - aki nem ért el helyezést- munkáját egy 
egészséges müzli szelettel jutalmaztuk; itt külön figyelmet fordítottunk a cukorbeteg gyermekeinkre 
is, akik cukormentes édességet kaptak. Minden szorgalmas tanuló munkáját elismerés illette. Igazán 
tartalmas, vidám, mozgalmas, információban gazdag hétben volt része diáknak, pedagógusnak 
egyaránt! 

Szakál Henriett DÖK-öt segítő pedagógus 

ISKOLÁNKBAN JÁRT A MIKULÁS 

December 6-án ismét rendhagyó módon látogathatott el a Mikulás iskolánkba. Már hetekkel előtte 
minden alsós osztály megkezdte a 
készülődést a tanító néni segítségével 
erre a napra. Feldíszítették termüket 
alkalomhoz illően és verseket, dalokat 
tanultak, amivel szerették volna minden 
felsős osztálynak megköszönni, hogy 

elhozták hozzájuk az ő Mikulásukat. 
Évek óta hagyomány, hogy minden 

felsős osztály, ilyenkor megajándékozza a neki kisorsolt alsós osztály tanulóit. A legkisebbek még 
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nagyon megszeppenve és lelkes ígéretekkel álltak a Mikulás elé. Nagyon figyelmesen hallgatták 
végig a Télapó jó tanácsait, kedves és bátorító szavait. Persze akadt, aki egy kis dorgálást is kapott! 
Na de ilyenkor jöttek az ígéretek, és a jószívű Mikulás senkit nem engedett haza ajándék nélkül az 
idén sem. 

Pintér Zsuzsanna osztályfőnök 

MIKULÁS KUPA 2021 

Iskolánkban már hagyomány, hogy december elején Mikulás kupát rendezünk tájékozódási futás 
sportágban. Idén sem volt ez másképp, december 3-án az időjárás is nekünk kedvezett, és 
szabadtéren, tiszta levegőn, napsütéses téli időben futhattak a gyerekek. Az iskolánk körül 
elhelyezett bójákat térkép segítségével a SPORTident rendszer segítségével kellett minél rövidebb 
idő alatt megtalálni. A SPORTident rendszer célja és lényege az, hogy az ellenőrzőpontok érintése 
majd célba érkezés után azonnal pontérintés-ellenőrzés, részidő és végeredmény álljon a rendezők 
és a versenyzők rendelkezésére. Az ehhez szükséges műveleteket a versenyző által vitt 
“elektronikus ellenőrzőkarton” (dugóka), a pontokon elhelyezett ellenőrző doboz és a célban 
működő versenyrendező szoftver együttesen hajtják végre. 
A kezdő alsó tagozatos diákokat a felsős tanulók tanították a térképen való tájékozódásra, illetve a 
dugókák használatára. A tanítás sikeresen működött, és a kicsik nagyon élvezték a szabadtéri 
sportot. A felsős tanulók között valódi verseny zajlott, akik az időeredmények alapján részesültek 
díjazásban. 
A helyezések a következőképpen alakultak: 
Lányok:  1. hely: Nagy Mia 6.o.  

 2. hely: Fajkusz Vanessza 8. a o. 

 3. hely: Böőr Nóra 7.o. 

Fiúk: 1. hely: Bata Bálint 8. a o. 
 2. hely: Császár Volf Áron 6.o. 
 3. hely: Szarvas Noel 8. b o. 

A verseny végén a rendezők a Mikulás zsákjából vett „előleggel” kedveskedtek. 
Erdősi Gáborné testnevelő 

KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS ISKOLÁNKBAN 

December az év utolsó hónapja, az egyik legszebb időszaka az évnek. A karácsonyvárásról, az 
ajándékozásról, az egymás iránti odafigyelésről, az elmélyülésről szól. Így van ez iskolánkban is. 

A gyerekek ünneplőbe öltöztetik az épületet, minden tanterem 
feldíszítve pompázik. A szorgos, ügyes kis kezek technika órákon, 

rajz órákon készítik a tanító nénik által megálmodott díszeket, 
képeket, apró ajándékokat. Péntekenként az iskolarádióban vidám 
karácsonyi dalok szólnak, melyeket együtt dudorászik iskolánk 
apraja és nagyja.  
Az aulában már felállítottuk a hatalmas fenyőfát, amely, mint 
mindig, ünnepi fényben pompázik. A bejárati ajtónál is csillogó 
fények köszöntik a hozzánk érkezőket. Még Elvira néni, a 
portásunk is napokat dolgozott azon, hogy karácsonyi hangulatban 
várja reggelenként a gyerekeket. 

A negyedik osztályosok, iskolánk énekkara és diákszínjátszósai már hetek óta lázasan készülődnek 
a karácsonyi műsorra. Lelkesen gyakorolják a verseket, dalokat, szerepeket. Délutánonként a 
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zeneszakköröseinket hallhatjuk, a folyosóra kiszűrődő karácsonyi furulya vagy zongorajátékok 
mindenkinek mosolyt csalnak az arcára. Ilyenkor mi is vidámabbak vagyunk, és gyakran dalra is 
fakadunk. 

Az idei tanévben hagyományteremtés céljából karácsonyi vásárt szerveztünk. Minden osztály 
szeptember óta készült erre az eseményre, ahol a tanulók és szüleik által készített portékákat lehetett 
megvásárolni. Az aulánk piactérré változott, ahol nagy volt a sürgés-forgás. A karácsonyi 
forgatagban mindenki talált kedvére valót. Lehetett vásárolni karácsonyfadíszeket, asztali 
dekorációkat, adventi koszorúkat, szebbnél szebb mézeskalácsokat, még mézescsuprokat is. A 
legkisebbeknek zsákbamacskával készültek a tanító nénik. A vásárnak hatalmas sikere volt, 
pillanatok alatt minden elfogyott. Az így befolyt összeg az osztályok kasszájába került. 
A karácsonyi hangulathoz az időjárás is kegyes volt hozzánk, hiszen hosszú évek óta először 
érkezett hóval a december. A gyerekek nagyon örültek a 6-án hófehérben pompázó udvarnak. 
Szerencsére, azóta is többször gyönyörködhettünk a hóesésben. 
Reméljük a sok csillogó szempár, a gyerekek boldog mosolya, a lelkes készülődés, az ünnepi díszbe 
öltöztetett iskola mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy békésen, meghitt hangulatban ünnepelhessük a 
karácsonyt. 

Deák Annamária 

LÁZÁR ERVIN PROGRAM 

Iskolánk részt vesz az országos szervezésű Lázár Ervin programban, amely azzal a céllal indult, 
hogy minden 1-8. évfolyamon tanuló gyermek 
olyan kulturális ismeretekre, élményekre 
tegyen szert, ami értékorientált, az európai 
kötődések, a magyar hagyományok, illetve a 
keresztény értékek hordozója. 
A diákok tanévenként egy alkalommal ingyen 
jutnak el színházi, tánc- és cirkuszi 
előadásokra, komolyzenei hangversenyekre 
vagy múzeumi látogatásokra. 

Decemberig bezárólag, már több osztályunk részt vett a programokon, így  
Az 1. évfolyam az „Aranyszőrű bárány”, a 2. osztály pedig a „Halász meg a felesége” darabot nézte 
meg a Wass Albert Művelődési Központban. 

A 3. és az 5. osztály a „Valahol Európában” 
című előadáson vehetett részt a Tatabányai 
Jászai Mari Színházban. Külön öröm volt 
számukra, hogy láthatták szerepeli Szeplős 
szerepében Sulyok Tamás egykori 
diákunkat. 
A 6. osztály a Fővárosi Nagycirkuszban járt 
a nagyon színvonalas „Csillagtánc” című 
előadáson. 
A 8. évfolyamosaink múzeumlátogatáson vettek részt a Nemzeti Múzeumban, továbbá 
megtekintették a Pesti Magyar Színházban a „Legyetek jók, ha tudtok” című darabot. 
Januártól folytatódnak az előadások 4. és 7. osztály részvételével. 

Az iskolai rovatot összeállította: Garas Mariann intézményvezető 
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HÍREK A KUCKÓ ÓVODÁBÓL 

S Z E P T E M B E R  -  O K T Ó B E R  
Szeptemberben elkezdődött az óvodában is az új nevelési év. Elsejétől kezdve, mindhárom csoport 
megkezdte a „munkát”. A kicsik a Süni, a középsősök a Maci, a nagyok a Napraforgó csoportban. 
Gyerekeknek, felnőtteknek új kihívás kezdődött. 
A kis csoportba szépen, fokozatosan érkeztek és érkeznek az új gyermekek. Volt és van jelenleg is 
reggeli sírás, hiszti, de aztán jön a vigasztalás, majd az egész napos játék, nevetés és alvás után 
anyának, apának a boldog ölelés. Jó látni, ahogy napról napra ügyesebbek, 
magabiztosabbak. Szeretem, ahogy a már szeptember óta óvodás 
apróságok, felkarolják, nyugtatják, tanítgatják 
újonnan érkező társaikat.  
A középső és nagy csoportosok már 
nagyon várták a barátaikat, a társaságot, az óvó és 
dadus néniket. Jó volt látni, ahogy a barátok 

megölelték egymást. Az évvesztes gyerekek új 
csoportba, másik felnőttekhez kerültek. De úgy gondoljuk, zökkenőmentes volt a váltás, rövid időn 
belül megismerték az új szokásokat és megtalálták helyüket a csoportban, melynek jó esetben 
egészen az iskolai ballagásig tagjai lesznek. 
Szeptember-október folyamán minden csoport nagyon sok új ismeretet szívott magába, több verset, 
mondókát, éneket tanultunk. Számolunk, festünk, rajzolunk, kézműveskedünk, tornázunk, 
mesélünk. Így telnek napjaink az óvodában. Természetesen, mindegyik csoport az életkoroknak 
megfelelő időt szán a kezdeményezésekre, így a játékra is jut idő bőven. Az időjárás nagyon kegyes 
hozzánk, sokat tudtunk eddig az udvaron, a friss levegőn lenni, remélem így is marad. 
Programokból sem volt hiány, ezalatt a két hónap alatt: elindult újra a Bébiovi, az óvoda aulájában 
megünnepeltük az Állatok Világnapját a kisállat kiállítással, zenés, interaktív előadáson vettünk 
részt a Közösségi Házban, Szüreti mulatsággal elbúcsúztattuk a nyarat és egy jól sikerült Szülők-

Nevelők Báljával az Aranyfürt Étteremben kikapcsolódtunk és támogattuk óvodás gyermekeinket!  
Köszönjük Zséfár Krisztinek és csapatának a sok folyékony és szilárd finomságot, a helyet, Szalai 
Kálmánnak a szünet nélküli egész éjszakás talpalávalót, a szülőknek, ismerősöknek, kollégáknak a 
különböző formában érkezett támogatását és nem utolsó sorban a Szülői Munkaközösség elnökének 
és társainak a szervezést. Tavasszal szeretnénk megismételni, hiszen mindenkire ráfért már egy kis 
lazítás, kikapcsolódás. 
Mindenkinek jó egészséget kívánok a gyerekek, a kollégáim és a magam nevében! 

Novák Viola intézményvezető 

N O V E M B E R  -  D E C E M B E R  

„Szálljatok le, szálljatok, 
karácsonyi angyalok. 

Zörgessetek máma este 

minden piciny ablakot!” (népköltés) 
Eljött a karácsony! Rohan az idő! Alig kezdtünk el szeptemberben 
óvodába járni, máris itt az év vége. Sok mindenen mentünk 
keresztül ez alatt a pár hónap alatt. Sokan jöttek az 
óvodába a nehézkes tavasz után. Régi óvodásaink 
örömmel, magabiztosan, társakra várakozva, barátokra vágyva, 
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újoncaink pedig félve, bizonytalanul, sírósan, nevetősen, de visszautat nem ismerve, hősiesen. 
Nagyon jó látni, hogy minden gyermekünk mennyit alakult, fejlődött, tanult a rövid idő alatt. 
Szeptemberben még arra gondoltam, hogy milyen messze van még karácsony, aztán egy 
szempillantás alatt elérkezett. Időközben többször elfáradtunk -felnőttek, gyermekek egyaránt- de 

megráztuk magunkat és másnap újult erővel vágtunk neki az útnak. A fáradtságra nem fizikai 
értelemben kell gondolni, mind inkább lelki, mentális szemszögből. Mindenki izgult, izgul. A 
gyermekéért, magáért, a családjáért, a dolgozókért, embertársaiért. Folyamatos kérdések villantak 
fel előttünk. Jól teszem, ha így teszem? Jó helye lesz itt? Beszéljek róla az óvó nénivel? Szólja róla 

a szülőnek? Elmenjünk, ne menjünk? Részt vegyünk rajta, vagy mégse? Mikor teszek jót? Ezekre a 
kérdésekre talán sosem kapunk konkrét választ, de a napok és hónapok múlásával talán mindenki 
érzi és érti az árnyalt válaszokat, egy mosolyból, egy köszönömből, egy pillantásból vagy bármilyen 
pozitív megnyilvánulásból. A vírus okozta kényszerhelyzet nagyon rányomta bélyegét az idei 
évünkre is, de úgy gondolom, hogy az előírásokat betartva, egymásra 
figyelve, lehangoló híreket folyamatosan hallva, több barátot, ismerőst, 
esetleg családtagot elveszítve, de az élet apró örömeit megtalálva túljutunk a 
nehézségeken. 
Minden ászári lakosnak kívánok az óvodás gyermekek, a munkatársaim és a 

magam nevében 

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EGÉSZSÉGBEN GAZDAG 
BOLDOG ÚJ ÉVET! 

Novák Viola intézményvezető 

ESEMÉNYEK FELIDÉZÉSE, AMELYEK 2021. ÉVI SZEZONBAN TÖRTÉNTEK A JÁSZAI 
MARI EMLÉKHÁZNÁL, VALAMINT A TÁJHÁZNÁL ÉS A MINI SKANZENNÉL 

A 2021-es szezon, május hónappal kezdődött. A látogatók száma, az előző 2020-as évhez 
viszonyítva emelkedett, de még nem érte el a vírushelyzet előtti látogatottsági adatokat. Kedvező 
változás volt, hogy egyre több nagy létszámú csoport látogatott el hozzánk. Ebben az évben is több 
család érkezett hozzánk, és 10-12 fős kis kollektívák is, akiket mi nagy örömmel fogadtunk.  
Látogatóink között ebben az évben is szép számmal voltak, akik külföldről érkeztek. Az 
országhatáron belüli városokból és falvakból is érkeztek vendégek, akik itt a településünkön 
pihentek, vagy a környéken szálltak meg valamelyik városban, de az internet segítségével 
megtalálták Ászár nevezetességeit, és ezért jöttek el hozzánk. Ebben az évben is voltak visszatérő 
látogatók, akik már jártak nálunk, de ismét eljöttek unokáikkal, gyermekeikkel, ismerőseikkel. Jól 
esett ez nekünk idegenvezetőknek.  
Fontos és szép események is történtek a helyszíneinken. 
Időrendi sorrendben elsőként a május és június hónapban készített felvételekből összeállított 
videóklippet említeném meg. Ászár is csatlakozott a Kihíváshoz, ami a nagy sikerű Jerusalema dal 

zenéjére, lelkes ászári fiatalok táncát mutatta be. A felvételek Ászár nevezetes helyszínein zajlottak, 
többek között a Jászai Emlékháznál, a Tájháznál és a Mini Skanzen kicsi épületei között is. Nagyon 
jól sikerült ezt a kihívást teljesíteni Ászár fiataljainak. Szívből gratulálunk a lelkes és ügyes 
közreműködőknek! 
Másik nagy esemény volt a június 27-én lebonyolított "Páros találkozó Ászár-Úny". Az 

idelátogatók Ászár nevezetességeivel ismerkedtek. Így a Tájház és Mini Skanzen is bemutatásra 
került. Az esemény színvonalát emelte a Langalik néptáncosok gyönyörű tánca a Tájház előtt, az 
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utcán. Ezekkel csodálatos és fergeteges táncokkal köszöntötték a vendégeket. Nagy sikert arattak, 
aminek vastaps volt a jutalma! 

Innen a Jászai Emlékházhoz vonultak a látogatók, ahol megtekintették a művésznő szülői házát.  
Július 24-én az ATV stábja volt vendégünk itt Ászáron, több helyszínen készítettek felvételeket a 
"Hazahúzó" című műsornak, amit szeptember 3-án adott le az ATV televízió. 
Felvételt készítettek a Jászai Emlékháznál, ahol Szűcsné Mészáros Julianna professzionális 
idegenvezetésével került bemutatásra a művésznő élete és életútja. 
Majd az ATV csapata a Bősze Pincészethez látogatott el, ahol Bősze Csaba tulajdonos mutatta be a 
borászat rejtelmeit. 
Végül a Tájház és a Mini Skanzen következett. Andreát, a riporternőt a Retró kiállítás teljesen 
lehengerelte. Nagyon boldogan emlékezett a nagyszülők és a szülők otthoni berendezési tárgyaira, 
amelyeket felfedezett a kiállítási tárgyak között. 
A három helyszínről összesen 25 perces műsor készült. A műsor leadása után érkeztek látogatók, 
akik a műsorra hivatkozva jöttek el hozzánk.  
Büszkék vagyunk rá, hogy ezzel is hozzájárulhattunk kis településünk hírnevéhez! 
Ebben az évben is kaptunk ajándék tárgyakat a Tájháznál. Riez Barnabás két régi mezőgazdasági 
eszközt ajándékozott nekünk, amit a Tájház udvarán helyeztünk el. Ezek a régi földművelő 
eszközök, kint a határban és a ház körüli kertekben voltak az emberek segítségére.  
És végül szeretnék megmutatni néhány bejegyzést, a két kiállítási helyszín vendégkönyvéből. 
Fogadják szeretettel.  
"Csodálattal néztük végig a sok emléket, melyek gyermekkorunkból ismerősek voltak." 

"Köszönjük szépen az élményt és a tárlatvezetést. Fantasztikus élmény volt visszautazni az időben. 
Gratulálunk! Hírüket visszük! Visszatérünk!" 

"Nagyon megható volt! A nagymamám, aki nagyon közel állt hozzám, ő is ilyen földes szobában 
lakott és én sokat voltam náluk, imádtam! Köszönjük a korrekt és érdekes tárlatvezetést!" 

"Igényes környezetben, tiszta, rendezett házban, kedves és barátságos fogadtatásban volt részünk, 
ami nem csak drága nagyszüleinkre emlékeztetett, hanem örömmel is eltöltött: Vannak még sokan, 
akiknek fontos a múlt ápolása!" 

"Kedves Ászáriak! Köszönjük a szép programot! Sokat jártam erre, csak ebbe a csodálatos faluban 
nem. Jól megszervezett program, lelkes előadók, kiváló szervezés kaptunk! A Tájház visszavitt a 
szép múltunkba. Köszönjük! Szeretettel várunk Titeket Máriahalomra!" 

"Köszönjük szépen a kedves tárlatvezetést. Nagyon tetszett ez a régi ház a körülötte lévő mini 
skanzennel! Jó volt látni, hogy megmaradt az utókor számára. Igazán nagy élmény volt számomra!" 

"Bábolna Kölyöktábor résztvevőivel tekintettük meg az épületeket, retró tárgyakat. Örömmel néztük 
meg a régi tárgyakat, melyek nagyon tetszettek a gyerekeknek. Köszönjük!" 

"Nógrád megyéből, Jobbágyiból érkeztünk. Nagyon tetszett minden, jó volt feleleveníteni a 
gyermekkori emlékeket.... A kiscicák is tündérek." 

"Itt jártuk Győrből, 9 év után újra. Imádtuk a retró tárgyakat. A kibővült Győri család." 

"Nagyon szép volt. Örülök, hogy itt járhattam! Büszke vagyok arra, hogy az én Nagyapám (Dr 
Kovács József) gyógyította Barta Nénit, aki itt élt!" 

"Itt jártunk Kiskunlacházáról, nagyon sok emlék eszünkbe jutott, …. További jó munkát és sok sikert 

kívánunk!" 
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"Köszönjük az élményt! Az idegenvezető hölgytől sok új információt, szíves tájékoztatást kaptunk a 
"régmúlt" értékeiről. Szép volt, őrizzék a hagyományokat minél tovább a jövő nemzedéknek!" 

"Nagy dolog, hogy ez a kis kedves falu bemutatja Jászai Mari életét. Köszönjük a barátságos hölgy 
mesélését az életéről. Reméljük, hogy sok magyar ember felfedezi és megnézi ezt a házat, a tájházat 
és a miniskanzent is. Gratulálunk!" 

"Megérte ide látogatni! Kár, hogy Magyarországon csak kevesen ismerik ezt a házat." 

"Nagy élmény volt eljönni ide, látni, hogy hol élt az ország egyik legnevesebb színésznője" 

"Köszönjük, hogy népes családunkkal megnézhettük ezt a sok értéket és tisztelettel és csodálattal 
adózhattunk a nemzet művészének! (Azok nevében is, akik még nem értek ide.)" 

"Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen méltón őrzik a nagy művésznő emlékét!" 

"Csodálattal adózom a legnagyobb "elődnek", aki bebizonyította, hogy szegénységből - fájdalomból 
is előtör a tehetség! Itt lenni megtisztelő! F. Zs színművésznő" 

"Gyönyörű kiállítást láttunk, mely méltó módon emlékezik meg hazánk egyik legnagyobb 
színésznőjéről. Köszönjük az élményt!" 

Magyart Tiborné megbízott tárlatvezető 

ESEMÉNYNAPLÓ 2021-RŐL, AZ ÁSZÁR KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNYNÁL 

Az év végéhez közeledve, valamennyien számvetést készítünk az eltelt időszakról és a 
megvalósított munkáinkról. Így teszünk az Ászár Községért Közalapítványnál is. 
Az Alapítvány a szigorú korlátozások figyelembevételével készítette el 2021-es Munkatervét. Az 
esztendő első felében, a pandémiás helyzet miatt, korlátok között éltük az életünket. Sajnos 
elmaradt a farsangi időben szokásos Alapítványi bál is. A tavaszi időszak neves évfordulóit is csak 
kevés létszámú résztvevővel ünnepelhettük. De bizakodva vártuk a tiltások feloldását! 
Ahogy teltek a hónapok, egy kicsit lazulni látszott a korlátozás. Elkezdődött az élet az 
Alapítványnál is. Megvásároltuk a virágokat a terekre, a Közösségi házhoz, a Tájházhoz és a Jászai 
múzeumhoz.  
Májusban megnyithatta kapuját a Tájház és Mini Skanzen, valamint a Jászai Emlékház. Előszőr 
még csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők látogathatták az intézményeket. De szerencsére 
pár hét után szabadabb lett a látogathatóság. Ebben az évben már közel annyi látogatót tudtunk 
fogadni, mint két évvel ezelőtt. A látogatóktól mindig kedves visszajelzéseket kaptunk mind a két 
helyszínen. 
A 2021-es Munkatervünkben ismételten szerepelt a Sakkbarátok Egyesületének támogatása. A 
szeptember elején meghirdetett Sakkvilág nemzetközi kupa megrendezésének költségeihez 
nyújtottunk anyagi támogatást. 
A Jászai Mari Általános Iskola tanulóinak mikrofonokat vásároltunk, ezzel segítve a diákok 
szereplését a színpadon. A mikrofonokat az iskolai rendezvényeken tudják használni a diákok. Így 
azok a programok is sokkal színvonalasabbak, jobban élvezhetők lesznek, amelyekre a szülőkön és 
a hozzátartozókon kívül, a kedves közönség is részt vesz vagy részt vehet.  
Ebben az évben támogattuk a Kisbéri Mentőállomás dolgozóit. Kirándulásuk alkalmával a 
budapesti Sziklakórházi belépőket vásároltuk meg részükre.  Ebben a nehéz egészségügyi 
helyzetben, erőn felül teljesítenek a mentőseink. Köszönet mindnyájuknak! 
Ebben az évben kedvező árajánlatot kaptunk a Blachere Illuminátion Hungary Kft-től, karácsonyi 
világító eszközök beszerzésére. Ezt kihasználva megrendeltük a villanyoszlopokra elhelyezhető 
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világító elemeket. Így már az ászári szakaszon végig a 81-es út mellett, gyönyörködhetünk a 
karácsonyi díszkivilágításban. Reméljük, hogy mindannyian örömünket leljük a szép látványban. 
Szomorú és fájdalmas esemény is történt az Alapítványnál! Egyik oszlopos tagunk hagyott itt 
bennünket szeptemberben, óriási űrt hagyva maga után. Elhunyt Martonné Szekfű Judit, aki 

fáradságot nem ismerve tette a dolgát, segítette az embereket, a falu érdekeit tartotta szem előtt, 
amíg ereje engedte. Hiányát nehéz lesz pótolni, mert ő önzetlenül, mindig csak adott és adott! Drága 
Judit nagyon hiányzol Mindnyájunknak! Ha felszáll egy lélek az égbe, odafenn egy új csillag éled. 
Gyönyörű fénnyel szépen ragyog. Jelzi, hogy többen lettek az angyalok. Nyugodj békében kedves 
Judit!  

Szeptember hónapban megérkezett az Alapítvány számlájára a 2020. évi adóbevallások utáni 1% 
támogatás. Évről évre emelkedik ez az összeg, amit mi nagy örömmel fogadunk. Köszönjük 
mindannyiuknak, akik bizalommal ránk gondoltak és bennünket támogattak. Azon munkálkodunk, 
hogy a támogatást mindig olyan dolgokra költsük el, amivel a települést szépítsük és korszerűsítsük.  
Így mindenki részesülhet benne!  

Az élet pedig ment tovább! Az Adventi koszorúkötést sikerült megtartanunk ebben az évben. Az 
érdeklődés kicsit visszafogott volt. Sajnos sokan megbetegedtek, vagy nem rendelkeztek védettségi 
igazolvánnyal, ezért nagyon családias hangulat alakult ki a Közösségi Házban. De az elkészült 
koszorúk, az ajtó és asztaldíszek nagyon szépek lettek. A felnőtteknek a megszokott forralt bor, a 
gyerekeknek a citromos tea, valamint a lilahagymás zsíros kenyér is kínálásra került. A hangulat 
nagyon jó volt! 
Elérkezett Karácsony időszaka. A Jászai tér ismét gyönyörű díszkivilágítással és új mesefigurákkal 
várja a falu apróságait és a felnőtteket, valamint az ide látogató vidékieket. Az új figurákért 
köszönet az ügyes kezű Önkormányzati alkalmazottaknak: Erzsikének, Katikának, Gábornak, 
Robinak és Zsoltinak. Az elkövetkező évre is tervezünk újabb és újabb látnivalókat. De ez még a 
jövő év meglepetése.  

Végül az év végéhez közeledve, Ászár Községért Közalapítvány tagjainak nevében, 
Mindnyájuknak kívánok Áldott, Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Egészségben és 

Eredményekben Gazdag Új Évet! 

Magyart Tiborné a Kuratórium elnöke 

HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 

Az idei év is a Koronavírus okozta korlátozásokról szólt és szól, ezért egyesületünk sem tudott 
komolyabb rendezvényt szervezni. De azért így sem tétlenkedtünk! Leendő új székhelyünkön, a 
Katolikus Plébánia épületében dolgoztunk. A betontörés, lapátolás és hasonló fizikai munkák 
mellett, próbáljuk összerakni a Hérics Márton emlékszoba berendezését, kiállítandó tárgyait. 
Reméljük hamarosan megtörténik az épület felavatása. 
Köszönjük Polgármester Úr, Jegyző Asszony, a Képviselők, az Önkormányzati dolgozók segítségét, 
támogatását, illetve köszönjük László Atya segítőkész hozzáállását! És végül, de nem utolsó sorban 
tagságunk kitartását, segítségét! 
KEDVES ÁSZÁRIAK, A HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET, ÁLDOTT, 

BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOGABB ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN 
ÖNÖKNEK! 

Kálmán János elnök 



23 

 

ÁSZÁR KSE HÍREK 

MIT VISZÜNK MAGUNKKAL 2021-BŐL?  

Az Ászár KSE és támogatói ebben az évben is mindent megtettek annak érdekében, hogy a focizni 
vágyóknak megteremtsék a lehetőséget a sportolásra, versenyzésre, a foci iránt érdeklődőknek 
pedig a hétvégi kikapcsolódásra, szurkolásra. Az egyesületnek 75 különböző korosztályú igazolt 
játékosa van. A csapatok a Bozsik egyesületi programban illetve az U19 és a felnőtt csapat a Megye 
II. osztályban, az U16 a Megye I. osztályban játszik. Az őszi fordulók után az U16 az 5., az U19 a 
2. és a felnőtt csapat a 11. helyről várja a folytatást. A téli időszakban sem maradnak verseny nélkül 
a csapatok, a futsal bajnokságban U14, U16, U19 és felnőtt csapatot neveztünk. A csapatok 
Bábolnán vagy Ácson játsszák a mérkőzéseiket. Füves pályán a folytatás a tervek szerint március 6-

án.   
Az elért eredmények, a működés lehetősége sokak összefogásának eredménye, s így a 2021-es 

évből is sok emléket viszünk magunkkal a következő esztendőre: 
 a hétről-hétre megküzdött meccsek olykor szomorkás, máskor örömteli hangulatát; 
 az öltözőből a pillanatokat, jó hangulatot, amikor összeálltak a csapatok egy-egy fotóra; 

 Dani és Áron hihetetlen tenni akarását, szervezését, gondoskodását; 
 a szurkolók biztatását, kitartását, azt, hogy „idegenbe” is velünk tartottak néhányan és 

szurkoltak nekünk; 
 a meccsek utáni kedves pillanatokat a büfé előtt, egy-egy biztató mosolyt, kérdést, 

„vállveregetést”; 
 a segítők, támogatók kitartását jóban-rosszban; 

 az idei disznóvágás fantasztikus hangulatát; 
 és a számtalan kisebb-nagyobb emlék mellett főként az összetartozás, „valahova tartozás” 

érzését, azt, hogy egy nagy családhoz tartozunk, amit úgy hívnak ÁSZÁR KSE! 
E „nagy családnak” bárki részese lehet. Aki szeretne részt venni az egyesület munkájában akár 
játékosként, akár segítőként, s szeretné ezeket az emlékeket a 2022-es évben begyűjteni, keressen 
bennünket. 
Az egyesület minden tagja nevében békés, meghitt karácsonyi ünnepeket, egészséget, örömteli 
napokat, gólzáporos mérkőzéseket hozó (ahol Ászár mindig „csak” eggyel rúg több gólt, mint az 
ellenfél) boldog új évet kívánok mindenkinek 

HAJRÁ ÁSZÁR! 

Szeretettel: Varga Ferenc SE elnök 

AZ AVENGARDE VÍVÓSPORT EGYESÜLET ÉS ÁSZÁR 

Ismét elérkeztünk egy év lezárásához, ezért egy kis visszatekintésre invitáljuk kedves Olvasóinkat, 
hogy láthassák, mi is történt 2021-ben az AvEnGarde Vívósport Egyesületnél.   
A Jászai Mari Általános Iskola továbbra is otthont ad a délutáni vívóedzéseknek. A gyerekek 
lelkesen készültek a versenyekre, amiből akadt is egypár, ahol szép eredmények születtek. 
Februárban Szolnokra utaztunk az Olimpici versenysorozat egyik állomására. A helyszín már több 
versenyzőnknek ismerős volt, otthonosan mozogtak a pástok között. A gyerekek nagyon szeretik 
Szolnokot, hiszen az első aranyérmek itt kerültek először egyesületünkhöz, Szabó Lilla oszlopos 
tagja a csapatnak, akik megnyerték a tavalyi fordulót. 
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Egy nagyobb kihagyás után májusban három versenyen is részt vett lelkes kis csapatunk. A hónap 
elején Ászár adott otthont Egyesületünk szervezésében megrendezett AvEnGarde GP egyik 

fordulójának. Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy 
versenysorozatunk iránt egyre nagyobb az érdeklődés. 
Ezután Békéscsaba következett, az Olimpici 
versenysorozat helyszíneként. A hónap végén Szolnok 
adott otthont az évente megrendezésre kerülő 
vidékbajnokságnak. Itt a lányok ezüstérmet szereztek 
csapatban, melyet ezúton is Szabó Lilla erősített. 
Júniusban következett a rendhagyó módon szabadtéren 
megrendezett AvEnGarde GP nyári fordulója 
Kisbéren, a Szigeten. Igazi piknik hangulat uralkodott 
a versenyen. Nagy megtiszteltetés ért minket, a 

rendezvényünkön köszönthettük Tamás Henriettet a Magyar Vívószövetség főtitkárát. 
Az Országos Bajnokság idén Keszthelyen került megrendezésre a nyári szünet első hetében. 
Vívóinkat próbára tette az extrém meleg időjárás, de így is derekasan helyt álltak. Szabó Lilla 
előkelő bronzéremmel dicsekedhet. 
Szeptemberben, az új tanév kezdetével az AvEnGarde GP új versenysorozatát is megkezdtük. 
Versenyünket meglátogatta Pekár Zsolt polgármester úr is. 
Novemberben az Olimpici verseny őszi első fordulóját Hajdúhadházon rendezték meg. 
Decemberben ismét Ászár adott otthont az AvEnGarde GP következő fordulójának. Rekordszámú 
versenyző nevezésével folytak a küzdelmek. Új egyesületek is csatlakoztak a versenyünkhöz. 
Ezután ismét Szolnok következett, Szabó Lilla magabiztos versenyzői attitűdjével 6. helyen végzett. 
Nagyon büszkék vagyunk rá, hiszen tanulmányi eredményei mellett kiválóan teljesít ebben a 
nagyon összetett tudást igénylő sportágban.  
Vívóink nagyon szép eredményeket értek el mindegyik versenyen, de összesítve kiemelnénk Szabó 
Lilla (Ászár) idei eredményeit:  

 AvEnGarde GP helyezései: 1., 2., hely 

 Olimpici: 2., 6. hely 

 Vidékbajnokság: 11. hely 

Lilla mellet nőnek fel még ifjú tehetségek, akik Ászár hírnevét öregbítik sportágunkban  

Kovács Leila 

Szép eredményeket ért el az AvEnGarde GP versenyeken, 2.,5. hellyel büszkélkedhet. 
Ligeti Fruzsina 

AvEnGarde GP helyezései: 6. és 8. helyezés 

Gyovai Sára és Borsos Ádám kiválóan helyt állnak minden versenyünkön, biztosak vagyunk 
benne, hogy hamarosan Őket is az érmesek között ünnepelhetjük. 
Az utazások szinte minden esetben Ászár Község Önkormányzatának segítségével valósultak meg, 
amiért nagyon hálásak vagyunk.  
Külön köszönjük Pekár Zsolt polgármester úrnak, hogy mellénk állt, és támogatja a gyerekek 
sportolási lehetőségét. 
Továbbá köszönjük az általános iskola vezetésének, hogy továbbra is rendelkezésünkre bocsátja a 
tornacsarnokot. 

Gratulálunk Lilla! 
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Kriszti néninek pedig azért jár köszönet, mert mindig mindenben a segítségünkre van az edzések és 
a csarnokban rendezett versenyek lebonyolításában. 
Bízunk benne, hogy ez a jó kapcsolat az Egyesületünk és az Önkormányzat között a következő 
években is megmarad, ennek reményében kívánunk: 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt!  
Vásárhelyi Noémi AvEnGarde Team elnök 

SAKKBARÁTOK EGYESÜLETE KISBÉR-ÁSZÁR 

A Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár tagjai szeretetteljes, örömökben és egészségben eltöltött 
ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánnak! Malomsoki László elnök 

A Sakkbarátok Egyesülete nem szeret büszkélkedni, pedig idén is több színvonalas rendezvényt 
szerveztek Ászáron. 
Szeptember 10-12. között immáron nyolcadik alkalommal rendezték meg a Magyar Sakkvilág 
Kupát településünkön. Erről ezt olvashatjuk a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 
facebook oldalán: 
„A VIII. Magyar Sakkvilág Kupa versenyt (a 2 ezer fő alatti települések összecsapását) tartották a 

múlt hétvégén Ászáron a Közösségi Házban. 
Szombaton 4 fős csoportok mérték össze erejüket 2x20 
perces mérkőzésekben 9 fordulóval. 
A programot az első lépéssel ezúttal dr. Veres Zoltán 
megyei jegyző nyitotta meg és üdvözölte a résztvevőket 
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is. 
Az első helyezett jutalma a Popovics György megyei 
közgyűlési elnök által felajánlott vándorserleg volt, 

mely most a megyében maradt, hiszen első helyezettként Naszály csapata nyerte el. Második Zánka, 
harmadik Bárdudvarnok csapata lett.” 

A XI. Bakonyalja Kupa összefoglaló gondolatait Malomsoki László elnök jegyezte le facebook 

oldalukon: 

"Nagyon jó hangulatú versenyen mérették meg magukat a sakkpalánták Ászáron a Közösségi 
Házban október 21-én.  
A Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár közhasznú szervezet. Az egyesület Alapszabályában 

szerepel a sakksport népszerűsítése; sakkversenyek 
rendezése. Minden évben 2 alkalommal megtartjuk a 
Bakonyalja kupát, ahova a járásban élő általános 
iskolásokat hívjuk meg. Góger Márta, a KLIK 

munkatársa segített minden iskolába eljuttatni a kiírást. 
Eljöttek Ászárról, Bakonysárkányból, 
Bakonyszombathelyről, Kisbérről és Súrról.  
Érdekesség, hogy a súri iskolások második alkalommal 
jöttek el hozzánk, a szombathelyiek pedig először. A 
bakonyszombathelyi iskolásokkal Kovácsné Sándor Éva 

tanárnő a Sakkpalota program szerint foglalkozik, ami olimpiai bajnokunk, Polgár Judit nevéhez 
köthető. A kisbéri csapat egyik tagjának visszalépése miatt csak 3 fővel állt ki, így minden 
fordulóban 1 mínusszal indultak. A sárkányiak és az ászáriak már ismerősként üdvözölték egymást, 
még arra is emlékeztek, legutóbb kivel játszottak és milyen eredménnyel. 
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A verseny helyszínére ellátogatott, üdvözölte a megjelenteket Pekár Zsolt, Ászár község 
polgármestere.  
Ezen a versenyen mindig megvendégeljük a gyermekeket nagy-nagy pizzákkal. Most nem sikerült 
rendelni, ezért gyorsan dönteni kellett, hol ebédeljünk. Az Aranyfürt étterem tulajdonosa, Zséfár 
Krisztina szerencsénkre vállalta a 29 gyermek és 5 felnőtt megebédeltetését. Köszönet érte.  
6 csapat indult a 4 fős, 2x15 perces, körmérkőzéses csapatversenyen. 
Kettő ászári és 1-1 a többi településről. A csapatversenyt Fehér Lajos 
vezette, aki az egyesület elnökségének tagja. Magabiztosan nyert 
Bakonysárkány csapata. Második lett az ászári II-es csapat, harmadik 

pedig - meglepetésre - a bakonyszombathelyi iskola csapata. Negyedik 

Ászár I. csapata, ötödikek a súri iskolások, hatodikok a kisbériek 
lettek. 

Az egyéni versenyt Csaba Lajos tanár úr vezette. Itt is körmérkőzésen 
2x15 perces játszmákat váltottak. A végeredmény így alakult: 1. Sulyok 

Marcell (Ászár) 2. Turi Patrik 3. Zámbó Ádám 4. Tóth Petra 5. 

Császár Volf Áron 6. Mészáros Péter 

Az eredmények kihirdetésekor minden gyermek sakk-készletet, Magyar 
Sakkvilág újságot, oklevelet, a díjazottak serleget, érmeket kaptak. 
Külön elismerést érdemel Vinkovits László - tiszteletbeli elnökségi tagunk - két bakonysárkányi 
tanítványa, Molnár Dávid, Babusák Roland, akik felajánlották ajándék készletüket kezdő 
sakkozóknak. 
A megnyitón és az eredmény hirdetéskor arra kértem a gyermekeket, sakkozzanak minden nap! …” 

Pekár Zsolt polgármester 

SZÉPKORÚAK NAPJA 

Október 30-án az általános iskola aulájában köszöntöttük Ászár szépkorú lakosait. 

   

Részelt a polgármesteri köszöntőmből: „Olyan fiatal vagy, mint a reményeid, olyan öreg, mint a 
kétségeid. Olyan fiatal, mint az önbizalmad, olyan öreg, mint a félelmed. Fiatal, mint a hited, öreg, 
mint a csüggedésed. Fiatal vagy, amíg befogadod a szépség, az öröm, a merészség, a nagyság, az 
ember, a Föld, a végtelenség hírnökeit. 

Ezzel az idős-fiatal ellentétpárról alkotott gondolattal köszöntöm településünk megjelent és 
megjelenni nem tudó tisztelt Szépkorú Lakosait! Köszöntöm Önöket ezen a szép őszi ünnepen, mert 
ma, két év után újra ünnepelni jöttünk össze. Ünnepelni Önöket, akik már megéltek legalább 60 
esztendőt, és mi, a köszöntők meghajolunk e tény előtt.  
Ünnepelni és köszönetet mondani. Ünnepelni egy terhelt időszak után, egy bizonytalan állapotban, 
de két év után újra. Nem mondhatjuk azt, hogy felhőtlenül, gondtalanul, hogy a világjárvány okozta 
gondokat-bajokat, sebeket, fájdalmakat elfeledve, de újra együtt.  
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Tavaly is készültünk, de akkor még nem lehetett. Pedig még a borítékokat is megcímeztük. Az 
árulkodó borítékokat. Egy év elmúlásáról sokat elmondtak azok a borítékok, amelyeket már idén 
nem tölthettük meg köszöntő levéllel, nem küldhettük ki, mert már nincsenek közöttünk a címzettek. 
Elmentek. Itt hagytak bennünket. Ők már nem ünnepelhetnek velünk. Pontosan ezért is döntöttünk 
úgy, hogy idén személyes jelenléttel köszöntjük a szépkorúakat, együtt örülünk annak, hogy itt 
lehetünk. Azonban ne csak félig üres legyen a pohár, hanem, hogy félig tele is, mert a borítékos 
történethez az is hozzátartozik, hogy idén sok új meghívót is kiküldtünk azoknak, akik közben 
átlépték a szépkorúak bűvös hatvanas határát.” 

Az ovodások műsora és az ünnepi ebéd után köszöntöttük a 3 legszebb korú hölgyet és urat:  

 Varga Mihályné (87), Sebestyén Imréné (86),   Kovács Lajosné (84)  

 Sebestyén Imre (88),   Seres Károly (87),   Demeter György (84). 

Pekár Zsolt polgármester 

ADATVÉDELMI KÖZLEMÉNYEK 

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZAKMAI NAP ÁSZÁRON 

2021. október 20-án a Közösségi Házban megrendezésre került a Kisbéri járást érintő adatvédelmi 
és adatbiztonsági szakmai nap, melynek kiemelt témája a térfigyelő kamerával történő megfigyelés 
szabályai és jogszerűsége volt.  
A rendezvény jelentőségét indokolta, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság a koronavírus járvánnyal kapcsolatos adatkezelés során a rendőrségnek jogosultságot adott 
a közterületet figyelő kamerák kezelésével és felhasználásával kapcsolatban.   
A Kisbéri Rendőrkapitányság részéről Tóth Gábor r. alezredes úr tartott eladását, mely a pandémia 
által megváltozott tevékenységükről és a térfigyelő kamerák jelentőségéről szólt. 
A rendezvény célja a közrendet, közbiztonságot fenyegető veszélyek megelőzésére vagy 
elhárítására, a bűnmegelőzésre, a bűnfelderítésre, a büntetőeljárás lefolytatására vagy ezen 
eljárásban való közreműködésre, valamint a szabálysértések megelőzésére és felderítésére és a 
szabálysértési eljárás lefolytatására kialakított új eljárásrenddel kapcsolatos tájékoztató nyújtása 
volt. 

A meghívott településvezetők és a kamerákba belépésre jogosult személyek felvilágosítást kaptak 

arról, hogy az önkormányzat által létesített kamerarendszerrel történő közterületi kamera kezelése a 
bűnüldözési célú adatkezelés fogalmának felel meg.  
A Kisbéri járásban a közterülti kamera kezelésének rendje a rendőrség segítségével és 
támogatásával egységesítve lett, mely során a jogszabályi előírásoknak megfelelően a lakósság 
szubjektív biztonságérzetét és a települések biztonságát növelik. 
Szeretném köszönetemet kifejezni Ászár Község Önkormányzatának, hogy a rendezvényt támogatta 
és ezáltal segítette a járásban lévő munka hatékonyságát.  

TÁJÉKOZTATÓJA A KÖZÖSSÉGI OLDALAKON MEGOSZTOTT TARTALMAKRÓL 

Az előttünk lévő ünnepek alkalmával a közösségi portálokon történő megosztásokkal kapcsolatban 
az alábbiakra szeretném felhívni a figyelmüket.  
Milyen tartalmakat (fényképeket, videókat, bejegyzéseket stb.) oszthatunk meg a közösségi 
oldalakon?  

Az uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) fogalom-meghatározása alapján egy ember arca, képmása 
személyes adatnak, a képfelvétel készítése, valamint az adatokon elvégzett bármely művelet 
adatkezelésnek, az adatok kezelését végző természetes vagy jogi személy adatkezelőnek minősül.  
Kizárólag olyan tartalmak oszthatók meg közösségi portálokon, amelyek nem sértik mások jogait, a 
közösségi oldal alapelveit, illetve az internet általános használatával összefüggő egyéb szabályokat 
és feltételeket. Ha másokról bármilyen adatot kezelünk, legyen az fénykép vagy videófelvétel az 
kizárólag az érintett személy hozzájárulásával és engedélyével lehetséges.  
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Jogellenes adatkezelésnek minősül, ha például mást kellemetlen, kínos helyzetben bemutató 
fényképét önkényesen posztoljuk, vagy becsületsértő kommenteket teszünk közzé, esetleg tiltott 
tartalmakat osztunk meg.  Ez esetben a magánszemély, mint adatkezelő is felelősségre vonható és 
súlyos jogi következményekkel számolhat.  
Nagyon fontos, hogy az érintett maga is ügyeljen személyes adataira, például megfelelően használja 
az adatvédelmi beállításokat és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy illetéktelenek ne 
férhessenek hozzá személyes információihoz. 
Mit tehetünk, ha egy közösségi oldalon megosztott tartalom sérti a jogainkat?  
Először az adatkezelőhöz kell fordulni, és az esetet jelenteni kell az érintett oldalnak, illetve lehet 
kérni az adat törlését is. A Facebook-on regisztráció és bejelentkezés nélkül is elérhető súgóközpont 
„Szabályok és jelentések” menüpont „Visszaélés jelentése” alpontja segít az eligazodásban: 
https://www.facebook.com/help/1753719584844061?helpref=hc_global_nav  

Amennyiben az adott oldal tulajdonosa vagy adminisztrátora a kezelésében lévő oldalon 
jogszerűtlenül elhelyezett tartalmat érintő kifogásra vagy törlési kérelemre nem, vagy nem 
megfelelően intézkedik, akkor az érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban, mint NAIH) is fordulhat. Az ügy kivizsgálását 
követően a legsúlyosabb esetben adatvédelmi hatósági eljárás keretében akár magas pénzbírságot is 
kiszabhat, illetve az ügyben büntető feljelentést is tehet.  
A Facebook és az ún. Facebook alkalmazások (Messenger, Instagram, WhatsApp) európai 
felhasználóinak adatait – az írországi székhely miatt – a Facebook Ireland Ltd. kezeli, ezért a 
Facebook elleni vizsgálatokban a GDPR az ír adatvédelmi hatóságot jelöli ki fő felügyeleti 
szervként. Szükség esetén a NAIH hozzájuk továbbítja a magyar felhasználóktól beérkezett 
panaszokat, illetve érintett felügyeleti hatóságként maga is csatlakozhat a vizsgálatokhoz. 
Javaslom, mielőtt bármilyen adatot, információt megosztanak legyenek körültekintőek és az 
esetleges visszaélések, érdeksérelmek, személyes adatok sérülésének megakadályozása érdekében 
végezzék el a közösségi oldalukon az adatvédelmi beállításokat. 
Vigyázzanak az adataikra és ezáltal egymásra! 
Kívánok mindenkinek jó egészséget és kellemes ünnepeket.  

László Gábor adatvédelmi tisztviselő 

LEADER HELYI PÁLYÁZAT FELHÍVÁS 

         

FEJLESZTENÉ MŰKÖDŐ MIKROVÁLLALKOZÁSÁT?  ÚJ VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSÁT TERVEZI? 
Ha a fenti kérdések valamelyikére igen a válasza, akkor a súri székhelyű Bakonyalja-Kisalföld 
kapuja Vidékfejlesztési Egyesület LEADER helyi pályázati felhívása (Induló és működő 
mikrovállalkozások fejlesztése – VP6-19.2.1.-8-6-21) biztosan érdekelni fogja Önt. 
A pályázat keretében uniós vidékfejlesztési támogatás vehető igénybe meglévő mikrovállalkozás 
fejlesztéséhez, vagy új vállalkozás létesítéséhez az alábbi tevékenységeken keresztül: 

 épület-, építmény felújítása, bővítése, új épület-, építmény építése 

 új gépek, eszközök, szoftverek beszerzése 

 marketing tevékenység végzése 
A vissza nem térítendő, utófinaszírozott támogatás összege: 1 -15 millió forint, mértéke 70%. 
A részletekkel kapcsolatban keresse fel az Egyesület honlapját (www.bkkve.hu), ha kérdése van, e-
mailben (bkkve.leader@gmail.com) vagy telefonon (20/322-6661) is felteheti.  

Iroda: 2870 Kisbér, Széchenyi I. u. 2. 
Várjuk ötleteiket, pályázataikat! 


