
ÁSZÁRI HÍREK  
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SZENT ISTVÁN NAP ÁSZÁRON 

Augusztus 20-ai ünneplés Ászáron Magyaros László plébános úr által celebrált ünnepi szentmisével 
kezdődött. Ezt követően a Közösségi Házba indultak a Szent István napi megemlékezők, ahol az 

udvaron néptáncos gyerekek műsorával 
folytatódott az ünnepi műsor. A 
díszteremben Garas Fanni szavalatát 
követően Pekár Zsolt polgármester 
mondta el augusztus 20-ai gondolatait. 

Nagy Dániel evangélikus lelkész és 
Magyaros László katolikus plébános 
által megszentelt, megáldott kenyeret 
Sebestyén Imre, Ászár legidősebb 
férfija szegte meg. Imre bácsi a 
kenyérszeletelés előtt a régi időket 
idézve elmesélte a „kenyér születését”. 
A megszentelt kenyerekből, cipókból 

mindenki vitt magával egyet-egyet az ünnepi, családi asztalra. 
Részeltek a polgármesteri beszédből „… Ezért is elengedhetetlen az államalapítást követően, 1021 
esztendő távlatából is feltenni a kérdést, hogy mi, mai magyarok, milyen államot szeretnénk 
magunknak és gyermekeinknek? És a legfontosabb kérdés: Mit hagyunk mi hátra? Hogy jobban 
érezzük a kérdés súlyát: Te, ma élő 
magyar ember, milyen államot 
szeretnél az itt élőknek? Mit teszel 
ezért, mit hagysz hátra? Vagy a 
magyar kereszténység mai nagy 
ünnepének esti, egyéni imájában 
megkérdezed-e: Uram, én mit 

tehetek a magyar nemzetért, a 
magyar nemzet megmaradásáért, a 
magyarságunkért? Mi a feladatom 
ebben? ...” 

„… Augusztus 20-án, az 
államalapításról, Szent Istvánról, a 
Kárpát medencei megmaradásról 
harsogunk mindenhol. Ne higgyük azt, hogy abban a korszakban minden jó volt, hogy akkor minden 
jól működött, hogy akkor nem lettek volna áldozatok, nem lettek volna kivégzettek, félretettek, de 
mégsem ez a központi témája az ünnepnek. Sokkal inkább az államalapítás, az összetartozás, a 
keresztény értékekre épített rend. Az az alap, amelyen igaz, hogy ma már csak megcsonkítva, 
megtépázva, megalázva, elgyötörve, de a mai napig nyugszik a magyar nemzet, a magyar 
nemzetállam.  
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Tisztelt Ünneplők! Tisztelt Ászáriak! 
Őrizzük ezt az ezer éves alapot! Őrizzük itt Ászáron is! Vigyázzunk rá, mert ez a nagyvilágban csak 
a miénk! A miénk, magyaroké, így az ászáriaké is! Legyünk büszkék erre az alapra! Isten adjon 
nekünk ehhez erőt, egészséget, kitartást és áldozatos, építő munkálkodást! Isten adjon nekünk ehhez 
kenyeret, mert az is nagyszerű itt, nekünk magyaroknak hogy az államalapítás ünnepe egybeesik az 
aratás végével, és az Új kenyeret is ilyenkor ünnepelhetjük. 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. …” 

 „… „Miden napi kenyerünket add meg 
nekünk ma…” Ma ez nekünk megadatik, 
de ne feledjük, hogy a Földnek számos 
olyan része van, ahol nem. Ha megadatik, 

akkor hajlamosak vagyunk elfeledkezni az 

azt adóról, elfeledkezünk a hálaadásról. 
Ha hosszasan megadatik, akkor 

elkényelmesedünk, akkor hajlamosak 
vagyunk elfeledkezni arról, hogy el is 
vetethetik: Gondoljunk a közelünkben 
tomboló erdőtüzekre, ahol szempillantás 
alatt lett az enyészeté a termés. Ha 
megadatik, akkor hajlamosak vagyunk 

elbizakodottnak lenni és elhinni, hogy ez mindig is így lesz. De sose feledjük, hogy aratni csak akkor 
lehet, ha előtte vetettünk, ha a földbe hullott magot féltőn vigyázzuk, ha keményen dolgozunk érte. 
…” 

Pekár Zsolt polgármester 

Anyakönyvi  h írek  

Sok szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóit: 

Répási Gergely és Tóth Bettina kisfia: Gergely 

Morvai Tibor és Nagy Nikoletta kislánya: Jázmin 

Huti Erik és Fekete Nárcisz kisfia: Erik 

Tomanicz Ferenc és Varga Zsuzsanna kisfia: Balázs Ferenc 

Házasságot kötöttek Ászáron: 

Vida Árpád és Zimmermann Szilvia 

Sivinger Márton és Kovács Melitta 

Nagy Patrik és Szőke Annamária 

Tóth Zsolt és Bartek Szimonetta 

Garas Mátyás és Bakonyi Bettina 

Takács Imre és Németh Melinda 

Szívből gratulálunk a házaspároknak! 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 
Bauer József (81) 

Martonné Szekfű Judit (68) 

Lanczendorfer Melinda aljegyző 
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ÁSZÁRI ASSZONYFEKTETŐ TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS  

Az Ászári Asszonyfektető név mindenki számára ismerősen cseng. 
Pincészetünk eme páratlan borkülönlegességnek szeretne egy kis történeti 
kiállítást létrehozni Ászáron a Petőcz Pincészetben. Mivel a „nagy pince” 
bezárt ezért, sajnos ott már ezek nem érhetők el.  Arra kérem a tisztelt 
lakosságot, hogy akinek van esetleg otthonában még fellelhető Ászári 
Asszonyfektető bor és megválna tőle, akár ellenszolgáltatás fejében is, az 
jelezze valamelyik elérhetőségünkön. Valamint ezzel kapcsolatos 
emlékeket, fotókat, címkéket szívesen tennénk ki a kiállításunkon.  

Köszönettel: Petőcz Gábor borász. 

Elérhetőség: +36 30 4113912,  e-mail: pince@petocz.hu  

HÍREK AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

Szeptember elsején, iskolánk történelmének talán egyik legnagyobb létszámával, 253 tanulóval 
megkezdődött a 2021/2021-es tanév. Az elmúlt két év nagy világjárványából jócskán kijutott a mi 
iskolánknak is, így már az is nagy öröm számunkra, hogy jelenléti oktatásban szólhatott a csengő 
szeptember első napján, hogy iskolapadokban kezdhettük meg az oktatási-nevelési évet. 
OSZTÁLYAINK: 

Évfolyam/osztály Osztálylétszám (fő) Osztályfőnök 

1. a 21 Tavaszi Piroska 

1. b 20 Pintér Zsuzsanna 

2. 26 Baloghné Paréj Ildikó 

3. 27 Sinigláné Gurumlai Piroska 

4. 26 Hullámné Sarus Mónika 

5. 21 Vindischné Pajor Marietta 

6. 31 Bene László 

7. 27 Mészárosné Fehér Gabriella 

8. a 24 Erdősi Gáborné 

8. b 20 Méhesné György Ildikó 

Bársonyosi osztály 

(1-4 összevont csoport) 10 fő Horváth Gáborné 

MI TÖRTÉNT A NYÁR ELEJÉN ÉS A SZÜNIDŐBEN AZ ISKOLÁBAN? 

A tanév végére megújult az iskola belső udvarán lévő játszótér. A játszótéri elem festése mellett az 
aljzat szép térkő és gumi burkolatot kapott. Tovább bővült a játszótér az iskola melletti területen is, 
ahol egy új, komplex elem került telepítésre csúszdával, hintával és mászókával a gyerekek igen 

nagy örömére. Praktikusan átalakult a tornacsarnok oldalsó bejáratánál lévő terület is, letérkövezett 

mailto:pince@petocz.hu
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rámpa került kialakításra az akadálymentesítés és megközelíthetőség érdekében. Ezek a 

beruházások Ászár Község Önkormányzat segítségével valósultak meg. Köszönet érte! 
A tanév végén két héten keresztül napközis táborban vehettek részt a gyerek, ahol színes, változatos 
programmal készültek a diákok számára a pedagógusok. Nagyon jó visszhangja volt mind a két 
hétnek. 
A tornacsarnok oldalsó bejárata melletti térköves részre szép színes ugróiskola került felfestésre 
Horváth Cintia, Vindischné Pajor Marietta tanárnők és Szalai Richárd tanár úr jóvoltából. 
Minden készen áll arra, hogy zökkenőmentesen szép környezetben induljon a tanév, tele tanulni 
akaró diákokkal. 

C S A L Á D I  N A P  

A tanév megkezdése előtt augusztus 27-én a leendő elsősök csapata érkezett szülői kísérettel az 
iskolába ismerkedni az intézménnyel és a tanító nénikkel.  

 

Háromnegyed kilenckor az aulában gyülekeztek a vendégek.  
Az idei tanév során a magas létszámnak köszönhetően két első osztály kezdi meg tanulmányait az 
iskola falai között. Az 1. a tanító nénije Tavaszi Piroska, név szerint szólította tanulóit és kísérte 

osztályukba őket. Majd az 1. b osztály is Pintér Zsuzsanna tanító nénivel vette birtokba termüket. 
Míg a szülőket kilenc órától Garas Mariann intézményvezető köszöntötte és röviden tájékoztatta a 
tanév rendjéről, addig a kicsik a fontosabb helyiségekkel (mosdó, öltöző) ismerkedtek meg, és név 
szerint bemutatkoztak. 

Ezután különböző programokon oldódhattak fel a gyerekek. Forgószínpad-szerűen kézműves, sport, 
ének és feladatmegoldó foglalkozáson vettek részt. A helyszínekre felsős diákok kalauzolták őket és 
segítették az ottani pedagógusok munkáját. 
A tornacsarnokban akadálypálya várta a kis diákokat, majd „Szabadulj a labdától!” című játékot 
játszottak. 
A művészeti teremben mindenki elkészítette saját, színes szélforgóját, több- kevesebb segítséggel. 
Az ének foglalkozáson felelevenítették az ovis dalokat, zenét hallgattak és táncoltak. 
A felszabadult hangulat után kis kézügyességet és figyelmet igénylő színezős feladatlapot oldottak 
meg osztálytermükben. 
Befejezésként az étkezés menetével ismerkedtek meg a tanulók, és szüleikkel együtt egy finom 
ebéddel zárták a délelőtti programsorozatot. 

Pintér Zsuzsanna pedagógus 
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A R A N Y D I P L O M Á T  K A P O T T  I S K O L Á N K  E G Y K O R I  I G A Z G A T Ó J A :  

M A Z A L I N  Z S U Z S A N N A  

Szeptember elején Szegeden vehette át aranydiplomáját Mazalin 
Zsuzsanna, iskolán egykori igazgatója, matematika-fizika szakos 

tanára. Az 50 éves jubileum aprópóján, a nevelőtestület, a jelenkori 
és egykori diákok, szülők népes serege nevében gratulálunk 
Zsuzsa néninek. Kívánunk Neki szép emlékeket idéző sok-sok 

boldog évet, jó egészséget családja és szerettei körében!  
Az aranydiplomához intézményvezetőként hivatalos nyelvezetben 
támogató nyilatkozatban, közvetlenebb, bensőségesebb 
megnevezésben méltatásban pár sor erejéig összegeznem kellett 
Mazalin Zsuzsanna pedagógusi életútját. Ezt a januárban írt méltatást 
megosztom Ászár lakosaival itt az Ászári Hírekben, hogy a méltatás 
valóban méltatás lehessen. 
„Támogató nyilatkozat Mazalin Zsuzsanna matematika-fizika szakos tanár aranydiplomájához: 

Mazalin Zsuzsanna 1971. augusztus 16-án kezdte pályafutását az ászári Általános Iskolában 
matematika-fizika szakos tanárként. Munkáját nagy lelkesedéssel és példaértékűen végezte. Tanított 
tantárgyaival elkötelezett volt, minden tanulót igyekezett bevezetni a matematika és fizika 
rejtelmeibe. Az Ászáron töltött évei alatt tanítványai számára példakép volt a tanításhoz és 
szaktárgyaihoz fűződő viszonya, ezért többen szintén a pedagógus szakmát választották hivatásul. 
Tanítványai közül sokan a természettudományok és a matematika területén tanultak tovább, és 
lettek sikeres tanítók, tanárok, közgazdászok és mérnökök, jó szakemberek, gimnáziumi és általános 
iskolai igazgatók. Akadnak olyan tanítványok is, akik az Ő szakpárjait végezték el az ország 
különböző intézményeiben.  
A mindennapi tanítás mellett az iskolai élet szervezésében is aktívan részt vett, így 15 év szakmai 
tapasztalata után, 1986.08.01-től 2002.08.31-ig az iskola igazgatója lett. 
Igazgatói pályafutása alatt nagy gondot fordított a diákok tudásának bővítésére, jó szakembereket 
nyert meg az iskola számára. Több rendezvényt indított útjára, ami a későbbiekben hagyománnyá 
vált, és amit a mai napig ápolnak a jelenlegi pedagógusok és diákok. 
Az Ászáron töltött utolsó tanévében kapta meg 2002-ben a címzetes igazgatói kinevezést. 
Aktív évei alatt és nyugdíjba vonulása után is dinamikusan vett részt a település életében, melynek 
elismeréséül 2017-ben Ászár Község Önkormányzata Simon István díjjal tüntette ki. 
Az Ászári Jászai Mari Általános Iskola kitüntetve érzi magát, hogy hozzájárulhat egykori 
pedagógusa, Mazalin Zsuzsanna 50 éves aranydiplomájához e támogatói nyilatkozattal. 
Ászár, 2021.01.28” 

Az iskolai rovatot összeállította: Garas Mariann intézményvezető 

ÁSZÁR KSE HÍREK 

M E G Y E  I I - B E N  I S   M E G K E Z D Ő D Ö T T   

A  2 0 2 1 / 2 2 - E S  L A B D A R Ú G Ó  S Z E Z O N  

2021. augusztus 15-én a felnőttek hazai mérkőzésével megkezdődtek az őszi szezon mérkőzései. A 
felnőttek a lejátszott bajnoki mérkőzéseken egy alkalommal győztek, a megszerzett 3 ponttal 

jelenleg a 10. helyen állnak. az ifi kétszer lépett augusztusban pályára, mindkét mérkőzést 
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megnyerve 6 ponttal vezetik a tabellát. A serdülő csapat szeptemberben kezdi meg szereplését a 
Megye I. osztályban. 
Felnőtt csapatunk a Megyei Kupában is indult, ahol a Megye I. osztályban játszó Sárisápot legyőzve 
tovább jutott a következő fordulóba. 
A mérkőzések „nyitottak” azok számára, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. Várunk 
mindenkit, hogy biztassuk csapatainkat a pálya széléről. 

Az őszi fordulók időpontjai: 
FELNŐTT MEGYE II. U 19 (ifi) MEGYE II. U 16 (serdülő) MEGYE I. 

időpont kezdés mérkőzés időpont kezdés mérkőzés időpont kezdés mérkőzés 

2021.09.26 16:00 Ászár-Lábatlan 2021.09.25 14:00 Ászár-Almásfüzitő 2021.09.26 10:00 Nagyigmánd-Ászár 

2021.10.03 15:00 Tokod-Ászár 2021.10.02 14:00 Kocs-Ászár 2021.10.03 10:00 Ászár-Kisbér 

2021.10.10 15:00 Ászár-Piliscsév 2021.10.09 14:00 Ászár-Ete 2021.10.10 10:00 Bábolna-Ászár 

2021.10.17 14:30 Ete-Ászár 2021.10.16 14:00 Tatabánya-Ászár 2021.10.17 10:00 
Ászár-

Bakonysárkány 

2021.10.24 14:30 Ászár-Pilismarót 2021.10.23 14:00 szabad 2021.10.24 10:00 szabad 

2021.10.31 13:00 Csolnok-Ászár 2021.10.30 14:00 Bana-Ászár 2021.10.31 10:00 Ács-Ászár 

2021.11.07 13:00 Ászár-Bana 2021.11.06 14:00 Ászár-Kisbér 2021.11.07 10:00 Vértessomló-Ászár 

2021.11.14 13:00 Ászár-Bajót 2021.11.13 14:00 Ászár-Mocsa 2021.11.14 10:00 Ászár-Kecskéd 

2021.11.21 13:00 Süttő-Ászár 2021.11.20 14:00 Csém-Ászár 2021.11.21 10:00 Szákszend-Ászár 

2021.11.28 13:00 Császár-Ászár 2021.11.27 14:00 Ászár-Réde 2021.11.28 10:00 Ászár-Nagyigmánd 

HAJRÁ ÁSZÁR! 
Varga Ferenc SE elnök 

MEGYEI BOROS TEMATIKUS NAP ÁSZÁRON 

„Megyénk körül megyünk körül” elnevezésű megyei identitást erősítő programsorozat keretében 
augusztus 14-én az ászári borokkal ismerkedtek a vendégeink Ászáron. A résztvevőket a Zirci 

Fúvósok koncerjét követően  Pekár Zsolt Ászár polgármestere és Romanek Etelka, a megyei 
közgyűlés alelnöke köszöntötte és kísérte végig a nap eseményeinek helyszínein. 

    

A borvidék múltjáról, jelenéről és jövőjéről Petőcz Gábor, a hegyközség szőlőfajtáiról és borairól 
Bősze Csaba ászári borászok tartottak előadást, majd a borkedvelőket feldolgozó üzemükbe, 
pincéjükbe invitálták borkóstolásra, bemutatva legzamatosabb nedűiket. A vendégek természetesen 

a híres Ászári asszonyfektető borral is megismerkedhettek. 
Pekár Zsolt polgármester 
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„MEGYÉNK KÖRÜL MEGYÜNK KÖRÜL”  

PÁROS TALÁLKOZÓ 

ÚNY ÉS MÁRIAHALOM KÖZSÉGEK VENDÉGEI VOLTUNK 

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat támogatásával 2021. június 26-án Ászár értékeivel 
ismerkedtek az únyi és máriahalmi vendégeink, július utolsó napján pedig a viszontlátogatásra 
mentünkkerült sor: Ászár és Kerékteleki nagybusznyi küldöttsége látogatta meg a Gerecse keleti 
részében található két települést. A megyei önkormányzat megyei önazonosságot erősítő települési 
találkozóinak egyik záró eseménye volt ez a találkozó. 
Először Úny község fogadott bennünket. Pósfai József Úny, majd Murczin Kálmán Máriahalom 
polgármestere üdvözölte az ászári, kerékteleki delegáció tagjait. Velük együtt köszöntötte a 
résztvevőket Romanek Etelka a megyei közgyűlés alelnöke, aki végigkísérte a programot. 
Elsőként Pósfai József kiselőadásban mutatta be Úny történetét, aztán megtekintettük a község 
katolikus és református templomát. Az únyi lovaspályán nemcsak bravúros bemutató szórakoztatta 
ezután a vendégeket, hanem a bátrabbak lóhátra is ülhettek egy kis poroszkálás vagy pár fénykép 
kedvéért. 

    

    

 

Az ásványokból, kőzetekből, őskövületekből és természetfotókból álló múzeumban az únyi 
kiállítóhely megálmodója és létrehozásának koordinátora Varga László tanár-geológus mutatta be 
az évtizedes gyűjteményt. 
Délután Máriahalmon folytatódott a program, ahol megismerhettük a helyi értékeket, a helytörténeti 
kiállítást, a parkot és a falu templomát. A német nemzetiségi kórus még műsorral is kedveskedett a 
találkozó résztvevőinek, akik közül többen már ismerősként köszöntöttük egymást. 
Köszönjük a színvonalas vendéglátást mindkét településnek! 

Pekár Zsolt polgármester 
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EMLÉKMŰAVATÁS TESTVÉRTELEPÜLÉSÜNKÖN 

Tany testvértelepülésünkön augusztus 28-án emlékműavatáson, felvidéki testvéreinkkel együtt 
emlékezhettünk a magyar nemzet történelmének egy emberpróbáló időszakára, tiszteleghettünk a 
tanyi kitelepítettek emlékhelyén.  
Az emlékhely megálmodói és megvalósítói: Szabó Ágnes és Bankó Ilona gondolataival idézem ide 
ezt a szép napot, mikor jó volt magyarnak lenni tanyi testvéreink között: 
„A Csemadok helyi alapszervezete emlékművet avatott Tanyon a kiteletített családok tiszteletére. A 
Magyarországi Nemzetpolitikáért felelős államtitkárság Betlen  Gábor Alapkezelő zrt-nek, a község 
lakosainak és a kitelepített családok hozzátartozóinak köszönhetően, sikerült megvalósítaniuk sokuk 
álmát, hogy  a faluból deportált  családok tiszteletére emlékművet állítottak . 

Tanyról 1946 decemberében  41 család 190 tagját , 1947 januárjában 12 család 47 tagját 
deportálták Csehországba. 
A kijelölt családokhoz megérkeztek a katonai teherautók és egy-egy katona géppisztollyal a mellén 
felügyelte a rakodás folyamatát. Felszálltak a teherautó platójára, könnyek között és mély sóhajjal 
a lelkükben – látjuk e még valaha otthonunkat. Elindult az autó a nemesócsai vasútállomásra, ahol 
már várták őket a fűtetlen marhavagonok a maguk szomorú valóságával. Egy vagonba több 
családot is bepréseltek. Azon a télen olyan hideg volt, hogy a Duna jege is befagyott. A fűtetlen 
vonat több napon keresztül vitte őket számukra ismeretlen helyre. Mikor végre megállt a vonat 
kicsit megkönnyebbültek, hogy már nincs tovább, de akkor még nem tudták, hogy az igazi 

megpróbáltatás csak most kezdődik, ami felért egy újkori rabszolgakereskedelemmel. Jöttek a 
gazdák és válogattak közülük. Elsőként azokat a családokat vitték el, ahol volt fiatal férfi munkaerő. 
A többgyerekes családokat utolsónak maradtak. Mindenkinek dolgoznia kellett a gazdák utasításai 
szerint. Kinek jobb, kinek kevésbé jobb gazda jutott. A kint töltött két év alatt csak egymásra 
számíthattak, tartották a lelket egymásban. Két év után jött a változás, hazajöhettek a régi 
otthonukba. A házukat visszakapták, csak valami hiányzott, már nem volt ugyanolyan az otthon 
melege, mint azelőtt. 
Rabszolgává avagy jogfosztott másodrendű néppé lett a magyar az ezeréves szülőföldjén. 
Évtizedekig próbálták elhallgatni és tompítani az eseményeket.  Pedig csak úgy lehet béke  
lelkünkben és körülöttünk, ha kibeszéljük magunkból a múltat, amelyről sokáig, évtizedeken át tilos 
volt szólni. 
A megemlékezés egésze rávilágít arra, hogy nem csak akkor kell magyarnak lennünk , mikor 
könnyű, hanem akkor is bátran kell kiállnunk magyarságunkért, amikor annak kellemetlen 
következményei lehetnek. Azok, akik átélték a deportálás és kitelepítés borzalmait nem a könnyebb 
utat választották. 

Sajó Sándor szavaival élve : 
„Avagy ha hordod magyar sors keresztjét 
s tudsz magyar lenni megtiportan is 

érezd és hirdesd: 
ami nincs most lesz még 

s verdesd a szárnyad lenn a porban is.“  
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Az impala terméskőből készült emlékmű alkotói az őrsújfalusi Havlík Péter és fia. Az emlékmű 
felállításával céljuk az, hogy ne menjen feledésbe szüleik, nagyszüleik kálváriája. Bátorságuk, 
magyarságtudatuk szolgáljon példaképül a mai fiatal nemzedéknek. 
A leleplezett emlékművet felszentelte és megáldotta Ambrus atya, katolikus plébános,  nagytiszteletű 
Csík György református tiszteles pedig áldást adott a résztvevőkre. 
A koszorúzás alatt a Csemadok mellett működő Lila Akác éneklőcsoport énekelt. 
Az emlékezés koszorúit elhelyezték: 
Czimbalmosné Molnár Éva Asszony, a Magyarországi Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkárságának főosztályvezetője, Báros Gyula a Csemadok országos elnöke, Ászár 
testvérközség küldöttsége, a helyi önkormányzat nevében Bugár Imre polgármester. 
Ezúton köszönik mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult az emlékmű megvalósításához, 
valamint az ünnepségen szereplő Császár Karolinnak, Szabó Ákosnak és Mészáros János Eleknek, 
hogy színvonalas előadásukkal emelték a rendezvény színvonalát.” 

Pekár Zsolt polgármester 

ADATVÉDELMI KÖZLEMÉNYEK 

ÚJSÁGCIKKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK 

Ez év elején közzétenni kívánt újságcikkhez kapcsolódó jogellenes adatkezelést miatt indult eljárás 
egy tőlünk független újsággal szemben, mert a cikkben szereplők sérelmezték, hogy magánéletükre 
vonatkozó adatokat, valamint üzleti titkokat jelenítettek meg.  
Az újságíró korábban megkereste az érintett személyeket a cikk megírásához szükséges 
információk megszerzése érdekében. A megkeresés állításokat nem, mindössze kérdéseket 
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tartalmazott, amelyek megválaszolása után, éppen a válaszok tartalmából jutott volna hozzá az 
újságíró az érintett személyek által sérelmezett adatok nyilvánosságához.  
Az újságcikkhez kapcsolódó jogellenes adatkezelés gyanúja miatt a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információsszabadság Hatósághoz fordultak az eljárás lefolytatása érdekében.  
A cikkek írásával kapcsolatos adatkezelés célja a közvélemény tájékoztatása, szélesebb értelemben 
pedig a sajtószabadsághoz való jog gyakorlása.  
A véleménynyilvánítás szabadsága, a sajtószabadság és a szabad tájékoztatás alkotmányos 
alapjogoknak tekintendő. 
A sajtónak alkotmányos küldetése, hogy a közhatalom gyakorlóit ellenőrizze, aminek szerves részét 
képezi a közügyek alakításában résztvevő személyek és intézmények tevékenységé. 
A Hatóság felhívta az érintett felek figyelmét arra, hogy mindaddig, amíg valamely tájékoztatás 
nem visszaélés a sajtószabadság gyakorlásával, az emberi méltóság védelmével összefüggésben a 
személyiségi jogok sérelmére való hivatkozás ritkán alapozza meg a sajtószabadság gyakorlásának 
a korlátozását, tehát az adatvédelem nem élvez abszolút elsőbbséget más alkotmányos jogokkal 

szemben. 

Az információszabadságnak és az információs önrendelkezési jognak egymásra tekintettel kell 
érvényesülnie, így figyelembe kell venni, az újságcikk írásával kapcsolatban, hogy a személyes 
adatok nyilvánossága nem sérti-e aránytalanul a magánszférához való jogot. 
Az általános adatvédelmi rendelet rendelkezései alapján az adatkezelés jogszerűségéhez számos 
követelményt kell teljesíteni, ezért, ha egy személyről cikket készítünk, előtte tájékoztatást kell 
nyújtani a felhasználás módjáról, valamint, hogy milyen célból kérjük az információkat, illetve 
kiemelt fontosságú, hogy mindig kérjük az érintett személy hozzájárulását a személyes adatai 
kezelése érdekében. 

László Gábor adatvédelmi tisztviselő 

ERZSÉBET TÁBOR 

Július 5. és július 9. között ismét gyermekzsivaj töltötte meg a Közösségi házat. Idén is 
megrendezésre került a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Központ által szervezett 
napközi Erzsébet tábor, 23 gyermek részvételével. 
A tábor első napját rövid ismerkedés után társasjátékozással kezdtük, mely során a jelenlévő 
gyerekek kisebb csoportokban sokféle társasjátékot próbálhattak ki. Ezek között voltak kicsiknek és 
nagyoknak valók is, így mindenki megtalálhatta a saját kedvencét. Ebéd után a mozgás került 
főszerepbe, ugyanis a piros és a kék csapat szembeszállt egymással az Exatlon pályán, ahol 
gyorsaságukat és ügyességüket mérhették össze a gyerekek.  
Kedden délelőtt a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének tagjai 
látogatták meg táborunkat, a résztvevők érdekes feladatok során ismerhették meg a vak emberek 
életét. Kipróbálhatták, milyen bekötött szemmel, fehér bot, vagy egy kísérő segítségével 
közlekedni, hogyan lehet látásunk segítsége nélkül rendet tenni a ruhásszekrényünkben, zoknikat 
párosítani, cipőt befűzni. Megtudhatták, hogyan használják a látássérültek a számítógépet, 
mobiltelefont, milyen alkalmazások segítik az életüket, illetve hogy hogyan írnak és olvasnak a 
Braille-írást alkalmazva. A gyerekek érdeklődve fogadták a vendégeinket, ügyesen oldották meg a 

rájuk kiosztott feladatokat, sokat tanulhattak arról, hogyan tudnak a látássérült társaiknak segíteni. 
Ezt követően, délután ismét a mozgás került terítékre, leginkább a lányok örömére az idei évben is 
zumba órát tartott a táborozóknak Krichó Krisztina. A gyerekek ügyesen táncolták a koreográfiákat 
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régi és új népszerű slágerekre. A program végére annyira lelkesek és bátrak voltak a táborozók, 
hogy az oktató helyét is átvették a színpadon. 
Szerdai napon a Kisbéri Rendőrkapitányságot köszönthettük, akik szintén izgalmas programokkal 
készültek a gyerekeknek. Biciklis akadálypályán mérhették össze ügyességüket, KRESZ teszteket 
tölthettek ki, és még az ujjlenyomatukat is levették, melyet emlékbe hazavihettek a résztvevők. 
Ezeken kívül interaktív, játékos beszélgetés során tanulhattak a biztonságos közlekedésről és a 
biztonságos internethasználatról. A szerdai nap másik emlékezetes programja a hajfonás volt, Sarok 
Laura látogatott a táborba, hogy a lányok hajába gyönyörű fonatokat készítsen.  

    

Csütörtökön Nagy Angéla érkezett a táborba, akinek segítségével a gyerekek kipróbálhatták, milyen 
csoportban dolgozni, a társaikkal együtt alkotni. Az egész napos program során először megadott 
szavak alapján kellett a csapatoknak közösen egy mesét írni, majd a megírt történetet valamilyen 
formában megalkotni, megjeleníteni. Gyönyörű, színes plakátok és rajzok készültek, amelyeket a 
nap végén bemutathattak a csapatok a társaiknak a megírt meséjükkel együtt. 
Pénteken reggeli után buszra ültünk és elindultunk Zircre kirándulni. Sajnos az időjárás nem volt 
hozzánk kegyes, a borús, esős idő miatt az arborétum helyett a Bakonyi Természettudományi 
Múzeumot látogattuk meg, ahol a bakonyi erdőkben élő állatokat, a Kárpát-medence ásványait, és 
számos trófeát tekinthettünk meg. A múzeumból kiérve már mindenki megéhezett, így 
hamburgerezni és pizzázni indultunk, majd a kirándulást és a tábort egy finom fagyival zártuk. 
Fáradtan, de jókedvűen érkeztünk vissza Ászárra és búcsúztunk egymástól a jövő évi viszontlátást 
remélve.  
Köszönettel tartozunk Ászár Község Önkormányzatának, hogy idén is megrendezésre kerülhetett a 
tábor, illetve minden kollégának, önkéntesnek, meghívott vendégelőadónak, akik színvonalas 
programjaikkal hozzájárultak a 2021. évi Erzsébet tábor sikerességéhez!  

Krichó Réka táborvezető 

ZÁSZLÓZZUK FEL ÁSZÁRT A NEMZETI ÜNNEPEINKEN! 

A tavalyi évben képviselőtestületünk úgy döntött, hogy nemzeti ünnepeinken ne csak az 
önkormányzat zászlózza fel a település utcáit, hanem a lakosok is. Ennek megfelelően minden 
nemzeti ünnepen annyi lakosnak osztunk ki zászlókat (egy nemzetit és egy ászárit) ahányadikára 
esik az ünnep. Október 23-ára még tudunk pár zászlót adni olyan ászári lakosoknak, akik vállalják, 
hogy az ünnepen kirakják otthonukra. Ezen kívül természetesen használhatja egyéb, zászlóhoz 
méltó rendezvényen is Ászáron és vidéken egyaránt. 
A zászlókért a Közösségi Házban lehet jelentkezni.  Pekár Zsolt polgármester 
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KÖZMEGHALLGATÁS 

ÁSZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2021. OKTÓBER 14-ÉN 17 ÓRAKOR 

KÖZMEGHALLGATÁST TART A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN 

A közmeghallgatáson az idei év nehézségeiről, eredményeiről, településrendezési kérdésekről és a 
jövőbeni tervekről kívánunk beszámolni. 

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk! 
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének nevében:  Pekár Zsolt polgármester 

IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁSOK 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete elkötelezett abban, hogy minél szélesebb körében 
kiterjesztve és változatosan tudjon különböző támogatásokat biztosítani a lakosok számára. Ezt 

részben önerőből, részben állami támogatásokból, pályázatokból tesszük meg. 
Pár, aktuális támogatási lehetőségre hívom fel a Tisztelt Lakosok figyelmét: 

 Tanszertámogatás: szeptember 30-ig igényelhető, 18 éves korig, tanulónként 10000 Ft; 
 Születési támogatás: a születés követő 3 hónapon belül igényelhető; 
 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat: folyamat, figyeljék a 

felhívásokat; 
 Szociális tűzifa: önkormányzatunk az állami támogatásra a pályázatát benyújtotta, 

elbírálás folyamatban. Figyeljék a felhívásokat, mert a lakosoknak majd csak október 29-ig 

lehet kérelmet leadni az önkormányzatnál. 
Pekár Zsolt polgármester 

ÚJ FŐÉPÍTÉSZ 

Településünk új főépítésze: Gyárfás Henriett, tel: +36-20-323-55-21 

A kérelmeket az info@aszar.hu e-mail címre, vagy papíralapon kérjük benyújtani a hivatalban.  

V. ÁSZÁRI SZÜRETI VIGADALOM 

2021. szeptember 25. 

Aszfaltos pálya (Széchenyi utca) 
Program: 

14:00  Megnyitó, Gyerekprogramok kezdete (17 óráig: óriáscsúszda, kétrészes akadálypálya, 
lufihajtogatás,arcfestés, csillámtetoválás, kézműves foglalkozások,  …)  
14:30  Tip-Top aranykártyás bohózat 
15:30  Kökény Attila 

16:30  Szivárvány Tánccsoport 
17:00  Szüreti felvonulás (Széchenyi utca, Győri utca, Jászai tér; József Attila utca; Sörház utca; 
Jászai Mari utca; Széchenyi utca) 
19:00   Dupla KáVé &Köteles Cindy 

21-24 óráig Utcabál Takács Zoltánnal 
A rendezvényen elszórtan a Kisbéri Cseresznyék apró jeleneteikkel szórakoztatnak. 
A vigadalom ideje alatt ászári pincészetek borait fogyaszthatják, a korlátozott mennyiségben 
pörköltet és zsíroskenyeret osztanak a rendezők. 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 

mailto:info@aszar.hu

