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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 2 2 .  M Á J U S - J Ú N I U S  
 

HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁBÓL 

A  K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T  F O N T O S A B B  H Í R E I  

A Képviselő-testület a 2022. évben rendes és rendkívüli üléseket már a veszélyhelyzet kihirdetése 
előtti időszaknak megfelelően tarthatott/tarthat. Az év közepéig már 8 alkalommal hívtam össze a 

képviselőket, amely üléseken szinte mindig, mindenki jelen volt. ( A törvényi előírás 6 ülés/év.)  
Itt most a fontosabb testületi döntésekről olvashatnak címszavakban. 
2022. január 21. 
 Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés első olvasatát 

elfogadta, és a további tervezést annak elvei mentén támogatta. 

 A Képviselő-testület támogatta a Kerékteleki Micimackó Óvoda és az Ászári Kuckó Óvoda 
egy intézménnyé szervezésének részletes finanszírozási és szervezési szempontú vizsgálatát.  
(Azóta vizsgálat, elemzés megtörtént. A kimutatás alapján jelenleg a testület nem találta Ászár 
szempontjából kedvezőnek a két intézmény összeszervezését.) 

 Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a művelődésszervezőnek a közművelődés 
helyzetéről szóló beszámolóját illetve a jegyzőnek az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal 
2021. évi munkájáról szóló jelentését köszönetének kifejezése mellett elfogadta. 
Dr. Istvándi Csilla jegyző asszony 10 oldalas beszámolójából kiemelendőek a külső ellenőrzé-
sek megállapításai. 
 Az Állami Számvevőszék 2020. év második felében megkezdte és 2021. januárjában 

lezárta valamennyi magyarországi önkormányzat, illetve önkormányzati hivatal 
integritásának, vagyis a korrupció elleni védettségének vizsgálatát. Az ellenőrzés 
megállapítása szerint mind a két önkormányzat(ászári és kerékteleki), valamint hivatal is 

az integritás szempontjából a legjobb, alacsony kockázatú önkormányzatok közé tartozik. 
 Ugyancsak az Állami Számvevőszék idén – szintén kampányszerűen, a megyében 137 

intézményt érintően – az önkormányzati intézmények integritását vizsgálta, ennek során 
vizsgálat alá vonta óvodáink szabályozását is. Ászárt a legalacsonyabb kockázatú 
csoportba sorolta. 

 A megyei gyámhivatal ellenőrizte a szociális étkeztetés ellátást szakmailag mind 
Kerékteleki, mind Ászár esetében. Jelentéktelen hibákat tárt fel, jórészt orvosoltuk is, 

 A Magyar Államkincstár digitálisan többféle költségvetési normatívát ellenőrzött tavaly, 
emellett helyszínen, tételesen is ellenőrizte Ászár esetében a szociális étkeztetést. Nem volt 

szabálytalanság, visszafizetendő normatíva. 
 A belső ellenőrzés kimerítő részletességgel megtörtént mindkét községben, rendkívül 

informatívan. Különösebb, nagy hiányosságot nem tárt fel. 
  Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. tör-

vény 9. alcíme módosított a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 
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(Mötv.) polgármesteri illetményre vonatkozó rendelkezéseit 2022. január 1-jei hatállyal. A 

polgármester feletti munkáltatói jogokat a képviselő-testület gyakorolja, így – bár a törvény 
szövege folytán mérlegelési jogköre nincs – az ászári polgármester illetményéről határozat-

ban rendelkezett. Megj.: A polgármester illetménye 2015. évtől változatlan összegű volt, most 

is csak a törvényi előírás mértékével emelkedett.  
 Egyebek napirendben – többek között – támogatási döntést hoztunk dr. Árvai Lajos Hérics 

Mártonról szóló könyvének 300 példányos kiadásáról. A könyv azóta megjelent. Itt az 
újságunk hasábjain is köszönetünket fejezzük ki dr. Árvai Lajos, településünk korábbi 
polgármesterének az alapos, precíz gyűjtőmunkával megírt könyvéért.  

 Zárt ülésen egyhangú döntéssel Ligeti Gábor alpolgármesternek ítélte oda a testület a 2022. 

évi Simon István-díjat. Február 24-én ünnepélyes keretek között átadtuk „Gabi bácsinak” 
településünk rangos elismerését. 

2022. február 17. 

 Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 
2022. évi költségvetésének tervezetét a maga részéről elfogadta.  

 Megvitattuk és elfogadtuk a 2022. évi költségvetést. Az előző évek gazdálkodásának 
köszönhetően jelentős mértékű, banki lekötés formában tárolt tartalékkal rendelkezik 
önkormányzatunk.  

 Döntöttünk támogatási kérelem benyújtásáról mintegy 140 MFt-os összegben az „Élhető 
települések” elnevezésű TOP_Plusz.1.2.1-21 jelű felhívás keretében. Ebből a pályázati 
forrásból szeretnénk a szabadidőparkunkat elkészíteni.  

 Elfogadtuk a 2022. évi közbeszerzési tervet. A Kbt. 117. §-a szerinti saját beszerzési 
szabályok alkalmazásával indítandó nyílt közbeszerzési eljárást indítunk Ászár csapadékvíz 
elvezetése és parkoló építése tárgyában. A közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság 
tagjává választottuk dr. Koppándi Dániel közbeszerzési tanácsadót, Boda László tervezőt, 
Borsosné Sáhó Tímea gazdálkodási ügyintézőt, valamint dr Istvándi Csilla jegyzőt. 

 A Képviselő-testülete a Dokob Kft által a piactér bérleti szerződése alapján fizetendő 2022. 
évi inflációkövető bérleti díj emelés összegét a szerződés szerinti összeg 50%-ára mérsékelte, 
a veszélyhelyzet okozta kiesésekre hivatkozva. 

 Több éves előzetes munkát, egyeztetést követően a képviselő-testület elfogadta az Ászári Mg 
Zrt ajánlatát az ászári 1002/5 hrsz. alatti csapadékvíz tó tulajdonjogának - az átírási, 
kimérési, ügyvédi költségek önkormányzati viselése mellett - ingyenes átadására vonatkozóan, 
és megbízta a polgármestert, hogy a tulajdonjog átadás részletes feltételeiről tárgyaljon, és a 
szerződés részletes feltételeit kidolgozza. Egyben felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
tulajdonjog átruházásról aláírt előszerződés alapján a tó kotrási munkáit haladéktalanul 
indítsa meg. A tó még mindig nem az önkormányzatunk kizárólagos  tulajdona, de a tó 
kotrása azóta megtörtént. A több éves aszályos időjárás miatt a vízutánpótlás azonban 

aggályos. A tóról - egy későbbi kiadásunkban - részletes cikket írok, de annyit már itt is 
megjegyzek, hogy a felelőtlen, alaptalan, sokszor vállalhatatlan stílusban írt közösségi oldali 
bejegyzések a tóval kapcsolatos tárgyalási folyamatot sokszor negatívan befolyásolták. Nem 
is beszélve arról, hogy a településünknek, Ászár megítélésének is sokat ártottak. Otthon, a 
négy fal védelmében egyesek azt gondolják, hogy következmények nélkül írhatnak bármit.  

 A Képviselő-testülete elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Program készítéséről szóló 
tájékoztatást. 
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 Támogattuk a Bádog Center Kft kérelmét a településrendezési terv tárgyalásos eljárásban 
történő módosítását azzal, hogy az ingatlanokon tervezett beruházást kiemelt beruházássá 
nyilvánítja. A tervezéssel megbíztuk a Talent Plan Kft-t, azzal a megkötéssel, hogy a 
módosítás költségeit a Bádog Center Kft viseli.  

 Döntöttünk pályázat benyújtásáról a Vízgazdálkodásért Felelő Miniszter által Lakossági víz- 

és csatornaszolgáltatás támogatására a lakossági szennyvízelvezetés és -tisztítás és 
szolgáltatás támogatására. A pályázaton ugyan nyertünk, de jelentéktelen mértékű 
csökkentést eredményezett a lakosok részére. 

2022. március 10. 

 Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait és 
póttagjait megválasztotta. 

 Elfogadtuk a Husqvarna riderekre beérkező árajánlatok közül a legkedvezőbbet.  
 Döntöttünk az ászári 679 hrsz-ú lakóház kertjének megvásárlásáról. Így a „Posta-közön” a 

meglévő önkormányzati területtel két beépíthető lakóingatlant tudunk kialakítani. 
 Határoztunk az Országos Rendezvénybiztosító Mentőszolgálat Egészségügyi Szolgáltató Kft-

vel történő szerződésmódosításról, melynek értelmében 2022. április 1-jétől a központi orvosi 
ügyeleti szolgáltatásért az önkormányzati hozzájárulás 125 Ft/hó/fő összegre emelkedett. 

 A Képviselő-testület a maga részéről a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás, illetve a 
Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége tulajdonában álló rendezvénysátor értékesítését 
támogatta. 

 Egyetértettünk azzal, hogy a Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége a natúrparkok 
létrehozásáról és működéséről szóló 6/2020. (III. 25.) AM rendelet szerinti natúrpark 
elnevezés használatához való miniszteri hozzájárulást kérelmezze. Kifejeztük az irányú 
szándékunkat, hogy a natúrpark együttműködéshez a település teljes területével csatlakozni 
kíván. Egyetértettünk azzal is, hogy a Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége a Natúrpark 
elnevezés használatához való miniszteri hozzájárulás elnyeréséhez szükséges megalapozó 
dokumentáció elkészítése költségeinek biztosítására pályázatot nyújtson be a Bakonyalja-

Kisalföld Kapuja LEADER Egyesülethez, és javasoltuk a költségeket az elnyert pályázati 

forrásból biztosítani.  
 Döntöttünk a temető előtti parkoló kialakításának ügyében az Ászári Református 

Egyházközséggel történő ingatlancseréről. A térképeken lévő határvonal nem esik egybe a 
valóságban meglévővel. Sajnos sok ilyen van a faluban. Megjegyzés: Ez a beruházás rengeteg 

–több évtizede – rendezetlen ingatlanhagyatéki problémát hozott napvilágra. Több száz 
munkaórás ügyintézés áll mögöttünk, ami a lakosság számára – hacsak nem érintettek - nem 

is érzékelhető. 
2022. március 28. 

 A rendezési terv felülvizsgálata során kialakított új beépítési területek kijelölését fogadtuk el. 

2022. április 14. 

 A Bádog Center Kft. által kért településrendezési terv módosítása során a partnerségi eljárás 
lezárult, észrevétel nem érkezett, így az eljárás lezárásáról döntöttünk. 

 Az „Ászár csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése” című, TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00037 

azonosítószámú projekt műszaki ellenőrének kiválasztása iránt lefolytatott eredményes 
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beszerzési eljárásban, megállapítottuk, hogy a nyertes ajánlattevő a PARTNER Mérnöki 
Iroda Kft, bruttó 2.540.000.- forintos ajánlati árral. 

2022. április 21. 

 Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi adóhatósági munkáról szóló 
jelentést köszönetének kifejezése mellett elfogadta. Kiemelendő, hogy adóügyintéző 
munkatársunk behajtási tevékenységének eredményessége, mert a kintlévőség apadása miatt 
100% feletti lett a befolyt adók mértéke. 

 A Képviselő-testület a 2021. évi gyermekvédelmi és szociális jelentést köszönetének kifejezése 
mellett elfogadta.  

A beszámoló néhány érdekes adata: 
Korcsoport Lakosságszám (fő) Teljes lakosság arányában (%) 
0-14 évesek 241 14,01 % 

14-18 évesek 76 4,44% 

18 év felettiek 1402 81,55% 

Teljes lakosság 1719 100% 

 Ászáron élő, 18 év alatti lakosság 1,89%-a jogosult a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre (6 fő). A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 
közül 4 fő hátrányos helyzetű. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nincs a 
településünkön. 

 A 2021. évben 24 fő részesült önkormányzati (pénzbeli) segélyben. 
 Rendkívüli települési támogatást 13 fő kapott, amelyből 2 fő két alkalommal kérte az 

önkormányzat segítségét. A kifizetett támogatás összesen 205.000 Ft volt. 
 Születési támogatásban 7 fő részesült, összesen 350.000 Ft összegben. 
 Temetési költségekhez 4 esetben járult hozzá az önkormányzat, 200.000 Ft értékben 

került kifizetésre temetési támogatás. 
 A belügyminisztérium pályázatán az önkormányzat a tavalyi évben 54 m³ erdei tűzifát 

nyert szociális tűzifa támogatásra, amelyből 31 fő részesült. A tűzifa a jogosultaknak 
ingyenesen került kiszállításra. Az elnyert támogatás összege 838.200 Ft volt, melyhez 
55.880 Ft önerő biztosítása volt szükséges. 

 A szülők tanévkezdéssel járó plusz költségeihez önkormányzatunk tanszertámogatással 
járult hozzá. 33 családból 56 gyermeket támogattunk összesen 560.000 Ft összegben. 

 Decemberben az önkormányzat 20 főt támogatott tartós élelmiszert tartalmazó 
csomaggal. 

 A Testülete a 2021. évi adatvédelmi beszámolót köszönetének kifejezése mellett elfogadta. 
László Gábor adatvédelmi tisztviselőnk a feladatain kívül a hatósági munkában is készséges 
és komoly segítséget nyújt adatszolgáltatási, valamint birtokvédelmi ügyekben, mindezek mel-

lett rendszeresen tájékoztatja a lakosokat az Ászári Hírekben hasábjain is. 
2022. május 26. 

 A Képviselő-testület elfogadta a 2021. évi zárszámadást. Az írásbeli előterjesztéshez kiegészí-
tésként Böröczné Kőszegi Zsuzsanna könyvvizsgáló elmondta, hogy a könyvvizsgálat az ön-

kormányzat és intézményei beszámolójának valódiságát ellenőrizte összevontan, és azzal a 
megállapítással zárult, hogy a beszámoló tartalmilag megfelelő, a zárszámadással összhang-

ban van, a zárszámadási rendelet tervezet pedig szintén elfogadásra alkalmas.  
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 A rendőrség 2021. évi munkájáról és a közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót köszöne-

tünknek kifejezése mellett elfogadtuk. Vaczula Zoltán rendőr alezredes, kapitányság vezető 

elmondta, hogy a bűncselekmények száma a községben a kis emelkedés ellenére is szerencsére 
alacsony. A közlekedési baleseti mutatókról ezt Ászáron szintén el lehet mondani, de a térség-

ben nem. A térségi balesetek nagy része a gyorshajtásra, valamint az elsőbbségadási, kanya-

rodási és előzési szabályok be nem tartására vezethető vissza, emiatt a rendőrkapitányság 
munkájának idén kiemelt feladata a rendszeres közúti ellenőrzés. Ászáron a Téglagyár terüle-

tén gépkocsikkal történő illegális gyorsulás, gumicsikorgatás, illetve kábítószer fogyasztása 
miatt többször is eljárt a rendőrség. Képviselői kérésre a rendőrség Ászár belterületi utcáin is 
fokozottan ellenőrzi a szabályos közlekedést, kiemelten a sebesség- és súlykorlátos utcákat. 

 Döntöttünk az ászári 269/1 és 269/2 és 0241 hrsz.-ú ingatlanokat érintő településrendezési 
terv módosításáról és módosítottuk a Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2007 (IX.01.) ön-

kormányzati rendeletet. 

 A Testület a Kis-tó kotrási munkáinak elvégzését a beérkező árajánlatok függvényében enge-

délyezte, egyben erre a munkára 2.560 000 Ft + ÁFA összeget biztosított. 
 Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 

25. § (7) bekezdése alapján a 2022/2023. tanévre engedélyezte az Ászári Kuckó Óvodában a 
létszámbővítést az újonnan beköltöző ászári gyermekekre való tekintettel. 

 Döntöttünk a Kossuth Lajos utca 41. számú ingatlanunkon (volt református iskola) található 
pince födémének betonozásáról, illetve a Kossuth Lajos utca 14. számú ingatlanunkon (a hi-

vatal mellett) egy kulturált üveg- és háztartási sütőolaj gyűjtősziget és a hozzá vezető útsza-

kasz kialakításáról. Megj.: A július 1-i ülésen a kivitelezőt kiválasztottuk, azonban a kialakítás 

még nem történt meg. Ennek ellenére az üveggyűjtő konténer már ideiglenesen kihelyezésre 

került a Kossuth 14-ben. 

 Dr. Istvándi Csilla jegyző ezen az ülésen tájékoztatta hivatalosan a képviselő-testületet, hogy 
Lanczendorfer Melinda aljegyzőt 2022. szeptember 1-jétől a Dadi Közös Önkormányzati Hi-

vatal jegyzőjévé nevezték ki. Az aljegyzői munkakört fenntartani nem kötelező, de egy általá-
nos igazgatási ügyintéző felvétele szükséges az álláshelyére. Itt az újságunk hasábjain is kö-
szönjük Lanczendorfer Melinda aljegyző asszony sokévnyi ászári munkáját, különösen azt 
az időszakot, mikor jegyzői feladatot látott el. Új munkájához sok sikert és jó egészséget kí-
vánunk! 

A 2022. július 1-i ülésről, az ott hozott döntésekről majd egy későbbi alkalommal tájékoztatom a 
lakosokat. 

Pekár Zsolt polgármester 

Anyakönyvi  h írek  

Sok szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóit: 
Lengyel Levente és Sarok Laura kislánya: Lotti  

Imre Zoltán és Molnár Anita kisfia: Soma 

Házasságot kötöttek Ászáron: 
Szeibert Krisztián és Kozák Antónia 

Szívből gratulálunk a házaspárnak! 
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Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 
Szántó Lászlóné sz. Bisztricz Teréz (65 év) 

Rózsa Péter (55 év) 
Bárány János (58 év) 
Sulyok János (62 év) 

Szabó Hedvig anyakönyvvezető 

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 

A Nemzeti Összetartozás Emlékhelyünkön június 4-én 17 órai kezdettel megemlékezést tartottunk, 
ahol az elszakított országrészeket szimbolizáló kopjafáknál intézményeink, civil szervezeteink 
koszorúkat helyeztek el. 

 

20 óra 22 perckor mécseseket gyújtottunk, így csatlakoztunk az „Összetartozásunk Tüze” 
kezdeményezéshez. 
A megemlékezésen a Jászai Mari Általános Iskola diákjai adtak egy kis műsort: Rezi Ákos gitáron 
szólaltatta meg a Székely Himnusz dallamát és Bergendi Emma szavalt.  

Vajs Tibor délvidéki származású református lelkipásztor emlékező gondolatokat mondott. Részlet a 
beszédéből: 
„Jelen emlékbeszédben nem kívánok belefolyni a történészek által különböző felfogásban megírt 
Trianonnal kapcsolatos elemzésekbe.  
Inkább a trianoni békediktátumnak a nemzet lelkére gyakorolt, több mint egy évszázados lelki 
traumájáról kívánok szólni. 
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Amikor hallottam és olvastam arról, hogy öt éves kutatómunka után, 2020-ban elkészült Jelenczki 
István filmrendezőnek a Trianonról szóló monumentális, 4 részes, hat és fél órás dokumentumfilmje, 
amelyben nagy hangsúlyt kap a magyar nemzet lelkét ért, a mai napig kiható trauma, akkor 
elhatároztam, hogy ezen a ponton közelítem meg a trianoni tragédiát. A film elkészítésében 
történészek mellett részt vett két olyan szakértő, akik  lélektannal foglalkoznak. Az egyik a rendező 
felesége, dr. Zseni Annamária pszichiáter, a másik szakértő dr. Bagdy Emőke pszichológus, 
egyetemi tanár, lelkész család gyermeke.  
A 102 évvel ezelőtt történt trianoni országcsonkítás, amely véget vetett az ezeréves Magyar 
Királyságnak, a mai napig érezteti negatív hatását a nemzet lelkében.  
Dr. Zseni Annamária a „Magyar nemzet lelkiállapota” című előadásában tanulmányának 

előzményeként dr. Kopp Mária 2007-ben végzett kutatómunkájának megállapításaiból indul ki. 
Röviden Kopp Máriáról: magyar orvos, pszichológus, a pszichológiai tudományok akadémiai 
doktora, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének tudományos igazgatóhelyettese, 
a Semmelweis Egyetem–MTA „Mentális Egészségtudományok” társult kutatócsoportjának vezetője 
volt, 2012-ben hunyt el.  

Kopp Mária említett 2007-es kutatómunkájából fakadó egyik lényeges megállapítás, hogy:  
• A népesség 70%-nál krónikus stressz állapot áll fenn! 
• (melynek) Okai: a társadalmi normák, közös erkölcsi elvek meggyengülése, 

a közös jövőkép hiánya, 
a társadalmi szolidaritás hiánya. 

• Következmény és veszély: Az értékrenddel nem rendelkező, jövőkép nélkül szorongó, 
elbizonytalanodott ember a leginkább manipulálható! 
Zseni Annamária kutatása a 2013-2015-ös években történt és a rendszer vezető érzelmeit ebbe a 

sorrendbe állította (2014.12.29): Első helyen említi az indulatot, másodikon a bénultságot, 3. 

helyen a kiszorítás áll, 4. helyen a feszültség, 5. helyen a gyengeség, majd a 6. helyen a félelem, és 
végezetül a 7. helyen a szomorúság található.  

A pszichiáter kutatásának eredményeit így foglalja össze: 
„hogy a jelenben dermedt állapotban vagyunk, cselekvési késztetéseink alacsony szintűek, érzelmi 
közérzetünket a negatív érzelmek határozzák meg: a szomorúság, a bizalmatlanság, a 
fenyegetettség, a reménytelenség és a félelem. A jelenlét (a jelenben való tényleges létezés) hiánya 
számos tünetben mutatkozik meg: nincs kapcsolat a generációk között, nincs kapcsolat a múlt és 
a jelen között. A gyenge életerő csak az énvédő mechanizmusok fenntartására elég, a 
problémamegoldó, megújító folyamatok szükségessége megfogalmazódik ugyan, de nem tudnak 
megvalósulni.” 

Zseni Annamária a következő pontokban határozza meg a trauma megfelelő feldolgozását: 
• A tényekre való ránézés 

• A tények elismerése 

• A felelős megnevezése 

• A felelősség elvállalása 

• Bocsánatkérés 

• Méltányos kiegyenlítés 

• Megbocsátás, visszakötődés 

Trianon óta az egymást váltó nemzedékek hordozzák a fel nem dolgozott trauma következményeit. 
Az erdélyi származású Polcz Alaine pszichológus (1922-2007) volt a gyász egyik nagy szakértője. 
Gyakran hangsúlyozta, hogy az elveszített hozzátartozót el kell gyászolni, gyászmunkának nevezte 
ezt a folyamatot, amelyet nem szabad lerövidíteni. Trianont nem gyászolta el nemzetünk. 1920 után 
néhány költő versében ugyan reflektált ezekre a tragikus eseményekre, például Reményik Sándor 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Semmelweis_Egyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia
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Mindhalálig című versében, vagy Dsida Jenő a Psalmus Hungaricus című költeményében, de József 
Attila is írt Trianon kapcsán verseket (3 versét említik meg: Nem, nem soha (1922); Pogányos 
hitvallás magyarul (1922. nyarán), Bús magyar éneke (1922). 
Ezek a versek kifejezik a nemzetet ért gyász mélységeit. A gyász letelte után viszont építeni kell az 
összetartozást.  
Volt olyan időszak a magyarság történelmében, amikor nem volt tanácsos Trianonról beszélni és 
írni.  
Az irodalommal foglalkozóknak, a történészeknek, az egyházaknak, az anyaország felelős 
vezetőinek van mit tenni a sebek gyógyítása terén. El kell ismerni, hogy történtek és folyamatosan 
történnek előrelépések ezen a téren. Gyülekezetek, községek választottak maguknak külhoni magyar 
testvér- településeket, amelyekkel állandó kapcsolatot tartanak fent.  Történészek kutatják és 
szabadabban dolgozhatják fel a Trianonhoz vezető tragédia valós okait és annak következményeit.  
Egy személyes adalék: mint többen tudják, a délvidéki Bánságban születtem, a Belgrádtól 45 km 
távolságra levő községben, Torontálvásárhelyen. Ami számomra éreztette a kisebbségi létet, az a 
magyar nyelvű középfokú iskolák hiányában jelentkezett. A magyar határ közelében, Szabadkán volt 
ilyen iskola, 190 kilométerre a településünktől.  Általános iskolás koromban három magyar 
osztályra egy szerb osztály jutott, fájdalmas látni, hogy napjainkban a magyarok elvándorlása és a 
betelepítések miatt fordított lett ez az arány, három szerb osztályra egy magyar osztály jut.  

Befejezésként a reményt kell látnunk. Magyarország nem szűnt meg létezni a nemzet tragédiáját 
követően sem. Ez az ország kiváló tudósokat, feltalálókat, művészeket, orvosokat adott a világnak. 
Sportolóink az olimpiai játékokon számos arany, ezüst és bronz érmeket nyernek, messze többet, 
mint amennyi a lakosság létszáma alapján várható lenne.  
Deák Ferencnek a kiegyezés előtt elhangzott szavaival zárnám a megemlékezést: 
Ha kell, tűrni fog a nemzet, hogy megmentse az utókornak azon alkotmányos szabadságot, melyet 
őseitől öröklött. (Úgy van!) Tűrni fog csüggedés nélkül, mint ősei tűrtek és szenvedtek, hogy 
megvédhessék az ország jogait; mert a mit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse 
ismét visszahozhatják; Majd így folytatta, nehogy gyengeségnek gondolják a türelmet: de a miről 
nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz és mindig 

kétséges. 

Az idei év sajátossága, hogy a nemzeti összetartozás napja szinte egybeesik pünkösddel, a 
Vigasztaló Szentlélek eljövetelének ünnepével és a csíksomlyói pünkösdi búcsúval, ahol nagy 
tömegek imádkoznak a magyarságért.” 

Pekár Zsolt polgármester 

A KEGYESSÉG LÁTHATÓ EREJE 
HÁLAADÓ ISTENTISZTELET A REFORMÁTUS TEMPLOM FELÚJÍTÁSÁÉRT ÉS VAJSNÉ FAZEKAS 

IBOLYA LELKIPÁSZTOR HÁROM ÉVTIZEDES SZOLGÁLATÁÉRT 

Ünnepi istentiszteleten adtak hálát az Úrnak 
Ászáron a kívül-belül megújult templomukért és 
nagytiszteletű Vajsné Fazekas Ibolya lelkipásztor 
három évtizedes hűséges szolgálatáért. Az április 8-i 

alkalmon Steinbach József hirdette az igét.  

A Vajs lelkészházaspár gyülekezeteikben eltöltött több 
évtizedes hűséges szolgálata Isten dicsőségét hirdeti. 
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Vajs Tibor 30 éves jubileumát Kisbéren a közelmúltban ünnepelték meg. Most felesége, Vajsné 
Fazekas Ibolya odaadó, Istennek elkötelezett 
gyülekezeti vezetői, építői munkájáért adtak 
hálát. A lelki mellett fizikai építkezés is 
köszönhető neki, ami a gyülekezetbe járók 
növekvő számán és az épületek megújulásán 
is megmutatkozik. 2016-ban szintén egy 
hálaadó alkalmon köszönték meg az Úrnak új 
gyülekezeti házukat. A templom felújítása 
sem várathatott sokat magára. Imádkoztak, 
pályáztak, majd az Úr kegyelméből, az Ő 
emberi eszközeinek segítségével sikerült kívül-belül felújítani a templomot. Volt tehát ok a 
hálaadásra. 
Az ünneplő gyülekezetet a 25. zsoltár szavaival Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsos 

köszöntötte. Gerecsei Zsolt, a Tatai Református 
Egyházmegye esperesének imádsága után Steinbach 
József püspök hirdette az igét.  
A püspök a keresztyén szolgálat erőtlenségéről és 
erejéről prédikált Pál apostol igéje alapján: „Az ilyenek 
a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az 
erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől.” (2Tim 3,5) 
A nehéz igeszakasz magyarázatát a kegyesség 

értelmezésével kezdte a püspök. Mint mondta, a református kegyesség négy fontos elemből áll: 
Isten igéjére való figyelés, imádság, közösségben megélt hitvallás, hívő aktív szolgálat.  
Pál apostol sötét diagnózisát az „utolsó napokra” jövendöli. Ennek az idejét nem tudhatjuk, de 
ebben a megtébolyult világban tapasztalhatjuk az ige igazságát, a vészjósló tüneteket. A nehéz idők 
egyik jele, hogy sokszor csak a kegyesség látszata van meg, a szentlelkes ereje viszont hiányzik. Sőt 
– fogalmazta meg a püspök – úgy tűnik, hogy a világ még a kegyesség látszatára sem törekszik. 

Ha végigolvassuk az apostol tételes 
„bűnkatalógusát”, akkor mi magunk is 
irgalomért kell, hogy könyörögjünk. Az 
apostol szavai számon kérik az egyházon is 
a kegyesség erejét, azt, hogy világi módon, 
és nem az evangélium szerint akar hatni az 
emberekre. A tudás, az ige ismerete is csak 
látszatkegyesség a krisztusi igaz szeretet 
nélkül. 
De az evangéliumi örömhír az, mondta 

Steinbach József, hogy ez a megújult templom, a 2016-

ban átadott gyülekezeti ház, nagytiszteletű asszony 
harmincéves hűséges szolgálata demonstrálja, hogy 

nemcsak a kegyesség látszata van meg bennünk, 
hanem a kegyességnek isteni ereje is. És ez az az erő, 
aminek láthatóvá kell lennie, közösségben, mások előtt 
is megvallva hitünket, családban, munkahelyen, de a 
belső szoba csöndjében is megjelenítve: „A kegyesség 
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látszata és benne a lényeg, az Isten ereje. Ez az erő Krisztus megváltó szeretetének ereje.” A püspök 
hangsúlyozta, hogy ez nem agresszív, 
másokat legyőzni akaró erő, hanem a 
krisztusi szeretet ereje, ami 

kegyességünknek tartalma, hitelessége, 
erőtlenségünkben támasz, betölti az egész 
életünket és lelke által áldássá lehetünk. 
Steinbach József a gyülekezethez szólva 
elmondta, hogy ezt a csodát, örömöt 
tapasztalhatjuk meg Ászáron. Hálatelt 
szívvel gondol mindig erre a keresztyén 

közösségre, arra a szolgálatra, amit itt végeznek: „Látható a kegyességetek és ott van mögötte az 

Isten mindenre elégséges ereje. Hála ezért az Úrnak” – zárta igehirdetését Steinbach József. 
Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző az igére felelve imádságban adott hálát az Úrnak a 
gyülekezet Isten lelkével megerősített látható kegyességéért, Vajsné Fazekas Ibolya lelkipásztor 
hűséges szolgálatáért. 
Az igehirdetés után Vajsné Fazekas Ibolya lelkipásztor 
köszönte meg az igei és imádságos szolgálatokat és 
üdvözölte a meghívott vendégeket, a gyülekezetet. 
Pekár Zsolt polgármester, a gyülekezet főgondnoka 

ismertette a felújítás részleteit. 
Elmondta, hogy az 1793-ban épült templom felújítása 
régről időszerű volt. 2018-ban született meg a határozat, 
miszerint a kormányzat által biztosított Dunántúli Református Egyházkerület templomrenoválási 
pályázatából 24 millió forintot nyertek. A helyi önkormányzat 3 millió forintos plusz támogatásával 
2019 júniusában el tudták kezdeni a munkát. Megújult a tetőszerkezet, esőcsatorna épült, külső 

vakolást és festést végeztek el, a 
nyílászárókat kicserélték, térköves járda 
épült a gyülekezeti házig. A beltérben is 
megtörtént a vakolás, festés, a mennyezet 
gipszkartont kapott, a padok megújultak. 
Köszönetet mondott a kormánynak, az 
önkormányzatnak, az egyházkerületnek és 
Tatai Református Egyházmegyének a 
támogatásért, és mindenkinek, aki segítette a 
munkát. Hálatelt szívvel szólt a gyülekezet 
lelkipásztoráról, megköszönve az Úrnak a 

gyülekezetért végzett odaadó szolgálatát. Vajsné 
Fazekas Ibolyát egy megható filmes összeállítással 
köszöntötte a gyülekezet. 
Az egyházmegye üdvözlését Dr. Balogh Zoltán 
egyházmegyei gondnok tolmácsolta, majd Gyimóthy 
Géza, az egyházmegye korábbi gondnoka köszöntötte az 
ünneplő gyülekezetet. Halával szólt a közös szolgálatról 
Nagy Dániel evangélikus lelkész. Méltatta Vajsné 
Fazekas Ibolya lelkipásztor elhívott szolgálatát Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő is. 
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A gyülekezet énekszolgálattal, személyes bizonyságtételekkel és ajándékkal köszönte meg 
lelkipásztoruknak harmincéves, Úrnak szentelt szolgálatát, és mindazt, 
amit a gyülekezet lelki és fizikai épüléséért tett. 
„Jól tetted, hogy eljöttél”. Ez az Apostolok cselekedetéből vett biztatás 
fogadja a templomba érkezőt. Bizony jól, mert jó helyen van az, aki 
betér az ászári templomba. Isten igéjének közelében, az ő szeretett 
gyülekezetének közösségében tapasztalhatja meg a látható és az Úr 
erejét éreztető kegyességet. Isten áldását kérjük mi is Vajsné Fazekas 
Ibolya lelkipásztor szolgálatára, az ő és a családja életére. 

Márton Gergely a Dunántúli Református Egyházkerület munkatársa 

HÍREK AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

I I .  M I K L Ó S I  M U Z S I K U S F E S Z T I V Á L  

Május 2-án a Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolában került megrendezésre a II. Miklósi Muzsikusfesztivál. A versenyen Győr-Moson-Sopron 

megyei Alapfokú Művészeti Intézmények tanulói (Lébény, Tét, Mosonszentmiklós, Sopronkövesd, 
Rábacsécsény) szerepeltek, amelyre iskolánk zeneszakkörös növendékei is meghívást kaptak. A 

tanulók fa- és rézfúvós, zongora, ütős hangszerek, citera és kamarazene kategóriában mérték össze 

tudásukat. Felkészülésüket a szakmai zsűri (Kertes Anna - Győri Nemzeti Színház korrepetitora, 
zongoratanár, Orlovits Magdolna - fagottművész, a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium 

fagottanára és Héczné Tóth Mária a Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és AMI 
igazgatónője) minősítette. Iskolánkat Szécsényi Tímea, Csonka Balázs és Bergendi Emma 
képviselte. 
A zsűri kiemelt- az arany minősítést meghaladó- Nívó díját a zongoristák közül ketten érdemelték 
ki: 

Szécsényi Tímea és Csonka Balázs. A kamarazenei kategóriában szintén szép eredményt értek el 
tanulóink, Tímea és Balázs négykezes zongorajátékát arany minősítéssel jutalmazták. Felkészítő 

tanáruk: Mészárosné Fehér Gabriella. Üde színfoltot jelentett a versenyben Bergendi Emma 

gitárjátéka, amely szintén arany minősítést kapott. 
A szervezőknek és a versenyzőknek gratulálunk a szép teljesítményükért és reméljük a jövőben is 

hasonló élményekben lesz részünk! 

T Ö R P E S U L I  

Míg az iskolások a vakáció kezdetét lesik, addig az ovisok nagycsoportosai a 

Törpesulit várták. Izgatottan érkeztek iskolánkba és tágra nyílt szemekkel és 
fülekkel mérték fel a látottakat, hallottakat. Ahol jó lenni, oda a gyerek 
szívesen megy. Örömmel vettem, hogy már a 2. napon szívesen jöttek vissza 

a még ovisok – leendő elsősök iskolánkba. Énekeltünk, színeztünk, 
meséltünk, játszottunk, nevettünk és ismerkedtünk. Megtanultuk és el is 
játszottuk első közös dalunkat a Ha jó a kedved dalt! Nyarat idéző 
színezőkkel, vicces ujjgyakorlatokkal, képességeikhez igazodó 

feladatlapokkal, korosztályuknak íródott, tanulságos történetek mesélésével 
folytak a gyorsan múló percek. Ricsi bácsi izgalmas és egyben jóleső 

Szabadulás a labdától játékkal mozgatta meg a gyerekeket a tornacsarnokban. Bejártuk az iskola 
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épületét, amelynek sétája az udvaron végződött, ahol a kicsik önfeledten csaptak le az iskola 
játszóterének mászókáira. Mosollyal arcunkon, Törpesulis ceruzával és Bölcs bagoly ajándékkal 
kezükben intettünk egymásnak viszontlátást! 

Hullámné Sarus Mónika 

H A T Á R T A L A N U L  

Ebben a tanévben két Határtalanul kiránduláson vehettek részt osztályaink. A program célja, hogy a 
diákok megismerjék a határon túli magyar lakta területek mindennapjait, vidékét, természeti 
kincseit. Találkozhassanak hasonló korú gyerekekkel, saját szemükkel láthassák, hogyan telnek a 

mindennapok „határon túl”.  

H A T Á R T A L A N U L !  E R D É L Y B E N  J Á R T  A  7 .  É V F O L Y A M  

Iskolánk hatodikos és hetedikes tanulói a Rédei Móra Ferenc Általános Iskola felsős diákjaival 
közösen 2022. május 25-28. között 
látogattak el Erdélybe a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. pályázatának 
köszönhetően. A 45 fős diákcsoport 
kísérői voltak: Mészárosné Fehér 
Gabriella és Bene László 
osztályfőnökök, Malcsikné Pölöskei 
Rita igazgató asszony és férje, Malcsik 
Ádám. Az utazást alapos felkészülés 
előzte meg: a diákok kutatómunkát 
végeztek Erdély történelmével, 
népcsoportjaival kapcsolatosan, 
utánajártak a székelyföldi sóbányászat 

múltjának illetve információkat 
kerestek a Rákóczi-szabadságharc 

erdélyi eseményeiről (kapcsolódva a Rákóczi-emlékévhez). Plakátok készültek a kirándulás 

látnivalóiról. Az összegyűjtött tudást előkészítő órán mutatták be egymásnak. Május 25-én, szerdán 

a hosszú utazást követően a program első helyszíne Nagyvárad volt. Bokor Judith idegenvezető 
segített a város megismerésében. A séta során a Bémer és a Szent László tér épületeit, a Nemzeti 
Színházat valamint a város sétálóutcáját mutatta be. A nap végén érkeztünk meg a Magyarvistán 
lévő szállásunkra, ahol finom vacsorával vártak bennünket. A második napon a Sóvidék 
nevezetességeit ismertük meg. Kirándulásunkat Szovátán, a Medve-tónál kezdtük. A tanösvény 
bejárása után megnéztük a Jászai Mari támogatásával építtetett Mária forrás kútját. Utunkat a 
Sószorosban folytattuk, ahol a só felszíni megjelenését tanulmányoztuk. 
Ezután meglátogattuk a parajdi sóbányát, utána pedig egy sóvágó mester műhelyét néztük meg. A 
délután folyamán még nézelődtünk, vásároltunk a korondi főutcán. A nap végén Farkaslakán 
Tamási Áron sírjánál emlékeztünk a híres székely íróra. Szállásunk a 2. és a 3. napon a 
székelyszentkirályi Sziklakert Panzióban volt. Utazásunk harmadik napján először a Madarasi-
Hargita megmászása várt a csoportra. Az út nagy részét traktor vontatta kocsin tettük meg 
Szentegyházáról indulva, a hegyen lévő menedékházig. Innen gyalogosan kellett a hegycsúcsig 
felsétálni. Egy tatabányai keresztre elhelyeztük az emlékszalagunkat és elénekeltük a Himnuszt. 
Délután Székelyudvarhellyel ismerkedtünk meg. A Nemzeti szoborparkban II. Rákóczi Ferenc 
szobránál koszorúztunk. Diákjaink csoportokat alkotva, Bokor Judith idegenvezető utasításai szerint 



13 

 

fedezték fel a várost. Ezt követően Szejkefürdőn Orbán Balázs sírját kerestük fel és helyeztünk el 
koszorút. Szállásunkon a vacsorát követően a Boróka Néptáncegyüttes tagjaival moldvai táncokat 
tanulhattunk. Az utolsó napon a fehéregyházi Ispánkútnál koszorúztunk, ahol Petőfi Sándort 
utoljára látták élve.  

Ezt követően Segesvár megismerése volt az utolsó program. A diákok itt is kiscsoportokban 

keresték fel a város legfontosabb látnivalóit. Segesvár után már csak a hazautazás várt ránk. A négy 
nap alatt sok élménnyel gazdagodtunk és jóleső fáradtsággal érkeztünk meg Ászárra este 8 órakor. 

A kirándulás után élményeinket iskolatársainkkal is megosztottuk: képes beszámolónkat az értékelő 
óra alkalmával mutattuk be. 

Bene László 

E R D É L Y B E N  J Á R T U N K  A  8 .  É V F O L Y A M   

A HATÁRTALANUL pályázat segítségével iskolánk diákjai négynapos erdélyi kiránduláson 
vehettek részt. A programban az Ászári Jászai Mari Általános 
Iskola 8.a, 8.b és 5. osztályos tanulói vettek részt, 39 fővel, és 
három fő kísérő pedagógussal. (Erdősi Gáborné a 8.a 
osztályfőnöke, Méhesné György Ildikó a 8.b és Vindischné 
Pajor Marietta az 5. osztály osztályfőnöke)  
A Székelyföld kincsei-Sóvidék csodái program időtartama 4 
nap volt: 2022. 06. 01-04. Az utazást a Csillagösvény Utazási 
Iroda koordinálta. 
Célunk az volt, hogy kapcsolatot teremtsünk az érintett 
tájegységek magyarságával, és erősítsük egymásban az 
együvé tartozás érzését. 
Csodálatos helyekre jutottunk el. Jártunk: Aradon, Déván a 
várban sétáltunk. Székelyudvarhelyen városnéző túrán 
vettünk részt. A természet kincseit fedeztük fel Szovátán, a 

Medve-tó körül, Parajdon a sóvidéken, sóbányában, a Sószorosban. Szejkefüdőn, a székely kapuk 
alatt sétáltunk, túráztunk a Székelyek szent hegyén, a Madarasi Hargitán, körülnéztünk a vásári 
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forgatagban Korondon, Farkaslakán. Bögözön a református templomba látogattunk, melynek 
történelme Szent László korát idézi. A világörökség részeként ismert Segesváron a történelmi 
városrésszel ismerkedtünk. Koszorút helyeztünk el Tamási Áron sírjánál, és Petőfi „kútjánál” 
Fehéregyházán.  
A kiránduláson szerzett ismeretek, tapasztalatok minden tantárgy tananyagát bővítették. A 
gyönyörű tájak, a földrajzi, a sóról hallottak a kémiai, az ott látott állatok a biológiai, a 
képzőművészeti alkotások, a szobrok, a képek, a hímzések, a mondák, a legendák az irodalmi, a 
történelmi és néprajzi tudásukat gazdagította. Erdélyi ételeket kóstoltunk. 

 

Életre szóló élményekkel gazdagodtunk! Megtapasztaltuk, hogy határainkon túl is élnek magyarok, 
akiknek ugyanúgy magyar az anyanyelve, mint nekünk.  
Az időjárás kegyes volt hozzánk, az eső egyszer sem esett, kellemes melegben, -néha túlságosan is- 

melegben teltek a napok. A közös utazás, az éneklések, a szálláson az együttlét, az egymáshoz való 
alkalmazkodásban erősített bennünket! Az öt nap összekovácsolta a három osztályközösséget is!  

Erdősi Gáborné 

J Á S Z A I S O K  S A L I H Á Z Á N  

Egy ragyogóan napsütéses májusi napon az Ászári Aranykalász Vadásztársaságtagjai jóvoltából 
negyedikes osztályunk Saliházán vendégeskedett. Külön köszönet Marton Ferenc és Faddi Tibor, az 
Ászári Aranykalász Vadásztársaság vadászainak, akik megálmodták, megszervezték és kivitelezték 

ennek a Saliházán található vadászháznak a felújítását. A Vérteserdő Zrt. Kisbéri Igazgatóságának, 
Laki Balázs igazgató úrnak és munkatársainak. Ligeti Dániel erdésznek, az iskola egykori 
tanítványának.  
Örültünk, hogy velünk volt Pekár Zsolt polgármester, Ligeti Gábor alpolgármester és Mazalin 
Zsuzsanna iskolánk egykori igazgatója. 
Tanulságos előadásokat hallgathattunk erdei növényekről, fajtáikról, betegségeikről, 
érdekességeikről... Láthattuk, tapinthattuk levelét, termését, kérgét, évgyűrűit... Erdei állatok 
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patanyomait vizsgáltuk, érinthettük agancsait, szőrméjét… Izgalmas játék volt a képkeresés, 
melyeken a gyerekeknek kellett felismerni a rajta látható élőlényt. Ezeket a képeket a gyerekek 
emlékként haza is vihették. Vizsgálódhattunk távcsővel, nézelődtünk lesről. Megismerkedhettünk 
Micskó Zoltán profi természetfotóssal és csodás képeivel, teleobjektíves gépével. 

 

Az ebéd - gulyásleves pogácsával - megízesítette a napunkat és erőt adott a hazafelé sétához, amit 
Ligeti Dániel sok érdekességgel színesített meg nekünk, így az sem volt unalmas. Láthattunk 
állatetetőt és sózót, elhullajtott agancsot, gyönyörű trófeát, bombagödröt – dagonyázót… 

Az erdő flórája, a természet rendje és szépsége teljes kikapcsolódással töltött el mindenkit. 

Köszönjük! 
Néhány részlet a gyerekek élménybeszámolóiból: 
,,Saliháza nagyon jó hely. Szép, növényekben gazdag, közepes erdő. Láttunk sok érdekes 

növényt és állatnyomokat. Kedvencem volt ez a kirándulás…” /Borsos Ádám/ 

,, Szeretném ezt a csodálatos Saliházát megosztani mindenkivel. Amikor megérkeztünk az 

erdőbe nagyon szép látvány vette el az eszemet…” /Gyovai Sára/ 

,,Nekem Saliházán az tetszett, hogy szép a környék, jó a levegő és azok a programok…” / Tomanicz 

Lorena/ 

,,…Aztán elkezdődtek a játékok, amik nagyon izgalmasak voltak…meg kellett keresni az 

állatokat távcsővel a képen…Összegezve nagyon jó élményeket szereztem.” /Szekeres Kornél/ 
Hullámné Sarus Mónika  

K I R Á N D U L Á S O K :  

E L S Ő  O S Z T Á L Y O S O K  K I R Á N D U L Á S A  

Május 30-án hétfőn iskolánk két első osztálya együtt indult kirándulni. Délelőtti úti céljuk Tata volt, 
ahol megismerkedtek a város nevezetességeivel. Sétáltak az Öreg-tó és a vár környékén, miközben 
megfigyelték a zsilip működését, a tó élővilágát. Nagy élmény volt a gyerekek számára a vitorlások 
látványa is. 
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Később 40 perces körutat tettek a városban kisvonattal. Városnézésüket egy jól megérdemelt 
fagyizással zárták, majd a délutáni program a festői szépségű tardosi Malomvölgyben folytatódott. 
Itt mindenki kipróbálhatta a játszótér játékait, focizhatott, labdázhatott kedvére, és aki elfáradt még 
jégkrémezhetett is egyet hazaindulás előtt. 

Pintér Zsuzsanna 

K I R Á N D U L Á S  2 - 4 . O S Z T Á L Y  

Június 9-én, csütörtökön a 2. osztály, a 4. osztállyal közösen, Budapesten voltak kirándulni. Az 

osztályokat 4 pedagógus kísérte és felügyelt rájuk. Reggel 7:30-kor 

indult buszunk az iskola elől. Első programunk 10:00-kor kezdődött 
az Elevenparkban, ami egy nagy Játszóház. Volt itt mászófal, 
trambulin, kalandpark jellegű mászókötél, csúszdák és még sok-sok 

játék, amit a gyerekek birtokukba vehettek. Ezen a helyszínen 
ebédelhettek is a gyerekek.  
Következő programunk 15:00 órakor a Fővárosi Nagycirkuszban 
folytatódott, ahol esőcirkusznak lehettünk szemtanúi, melynek során 
a porond egy különleges vizes technikával átalakult. Hol egy csendes 

tóvá vagy háborgó tengerré, közben levegő akrobatákat, tréfás 
bohócokat, ara papagájokat, mókás kutyaszámokat tekinthettünk 
meg. Szóval, megannyi csoda várt ránk, ezen a napon! 
Elfáradva, de maradandó élményekkel értünk haza! 

Baloghné Paréj Ildikó 

5 .  O S Z T Á L Y  K I R Á N D U L Á S A  

Május 19-én az 5. osztály a Dunakanyar 
szívében elhelyezkedő Visegrádra 
kirándult. Elsőként a Visegrádi 
Fellegvárban jártunk, ahol néhány 
középkorral kapcsolatos, izgalmas kiállítást 
tekinthettünk meg. Mint például Középkor 
fegyvertörténeti kiállítás, Úri vadászat 
kiállítás, Szent Korona őrzéséről szóló 
kiállítás, valamint a Vártörténetével 
foglalkozó kiállításokat. Ezt követően a 
Fellegvár teraszáról gyönyörködhettünk a 
csodás panorámában. A tiszta időben a 
hegytetőről a Dunakanyarra, illetve a 

városra letekintve gyönyörű látvány tárult elénk. A programunk következő állomása a Bobpálya 
volt. Az odáig vezető utat végül egy erdei ösvényen tettük meg, ahol a gyerekek belekóstolhattak a 
túrázás rejtelmeibe. A kezdeti félelmek után már mindenki bátran és magabiztosan siklott le a 
bobpályán. A diákok párban és egyedül is imádtak lefelé száguldani a lejtőn. Az otthonról hozott 
finom szendvicsek, nassolni valók és a hideg üdítők erőt adtak a további bobozáshoz.  
Napsütéses, kellemes melegben, szinte belekóstolva a nyári időjárásba tölthettük el a csütörtöki 
napot.  

A nap végére kellemesen elfáradva, felejthetetlen élményekkel feltöltve érkeztünk haza.  
Vindischné Pajor Marietta 



17 

 

A  H A T O D I K O S O K  O S Z T Á L Y K I R Á N D U L Á S A  

2022. június 10-én, pénteken reggel mindenki izgatottan figyelte a felhőket. Bíztunk benne, hogy a 

várva várt osztálykirándulást nem mossa el az eső. Ászáron még csepergett, első megállónknál – 

Cseszneken már csak borús volt az ég. A vár történetét osztályfőnökünk,  
Bene László mutatta be. A kötelező csoportképek elkészülte után Kislőd felé vettük az irányt. A 

Sobri Jóska Kalandparkba érkezve már néha a napot is láttuk, kellemes kirándulóidőnk lett. A 

kalandpark sok-sok játéka között mindenki megtalálta a neki tetszőt: hullámvasutat, gokartot, 

bobpályát, trambulint, különleges biciklit, vízben landoló csónakot, vízi tutajt és még sok más 
játékot. A hazaúton még megálltunk Zircen egy közös fagyizásra. Sok élménnyel gazdagodva és 
kellemesen elfáradva érkeztünk haza.  
Köszönjük szépen Nagyné Farkas Marianna tanárnőnek, hogy elkísért minket! 

Bene László 

H O R G Á S Z V E R S E N Y  A  K E R É K T E L E K I  T Ó N Á L  

2022. június 10-én reggel iskolánk 21 tanulója nyakába vette a horgászfelszerelését reménykedve 
hogy nem marad üresen a haltartó hálója. Rövid utazás után fél 9-kor meg is érkeztünk erre a 
gyönyörű horgászvízre. 
A sorsolás után mindenki elfoglalta saját helyét a stégeken és izgatottan várták a kapást. Az esős, 
borongós időjárás sem fogott ki diákjainkon, hiszen nagyon szép számban fogták a halakat, (ponty, 
kárász, keszeg) került a szákba. 
Eredmények: 

 Hudecz Rajmund 8. b. osztályos tanuló I. helyezett 
 Szabó Barnabás 4. osztályos tanuló II. helyezett 
 Fajkusz Flórián 7. osztályos tanuló III. helyezett 
 A versenyen a legjobb lány horgász díjat Krausz Lara 3. osztályos tanuló nyerte. 

A díjakat a MOHOSZ biztosította /4db Feder horgászbot/. A diákokat a verseny után a Kerékteleki 
Önkormányzat megvendégelte, nagyon finom paprikás krumplit fogyaszthattak ebédre. 
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Köszönjük Horváth Ferencnek a Kerékteleki Horgászegyesület elnökének ezt a remek lehetőséget! 

 
„De kapás van, görbül már a bot! 

A merengésnek vége. 
Csalinak dobja a holnapot 

a csend, a tó a béke.” 

Szalai Richárd szervező 

B A L L A G Á S  

Az iskolai rendezvények közül talán a ballagás a legmeghatóbb. Az idei tanévben az Ászári Jászai 
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Mari Általános Iskola 8. a és 8.b osztályának 44 diákja érkezett életének egyik fontos állomásához. 
Befejeződött a 2021/22-es tanév, június 15-én utoljára csengettek ki a nyolcadik osztályosoknak. Az 

ünnepély előtt, az utolsó osztályfőnöki órán a tanulók elbúcsúztak az osztályfőnököktől, Betti 
nénitől és Ildi nénitől. Majd ezt követően egy szál rózsával a kezükben búcsúztak iskolájuktól, 
végig járták a feldíszített termeket, folyosókat, elköszöntek tanáraiktól, fiatalabb társaiktól is, hogy 
aztán új célokkal, új kihívásokat keresve vessék bele magukat a nyári szünetbe. A ballagási 
ünnepély a Himnusszal kezdődött, majd ünnepélyes zászlóátadás, szalagkötés következett. Ezt 
követően a hetedikes tanulók, Rezi Ákos és Bergendi Emma búcsúztak a végzős diákoktól. Az 
énekkar több produkcióval készült az eseményre. A nyolcadikosok búcsúbeszédét Juhász Arnold 
mondta, Szabó Kitti verssel köszönt el tanáraitól, diáktársaitól. A végzősök szüleiknek is 

megköszönték egy szál rózsával, hogy végig kísérték őket az általános iskolás éveik alatt. Garas 
Mariann igazgatónő búcsúzó szavai után átadta az arra méltó tanulóknak a jól megérdemelt 
jutalmakat, majd a bizonyítványokat. A szülői munkaközösségben nyolc éven keresztül aktívan 
résztvevők is kaptak elismerésként egy-egy könyvet. A ballagást a búcsúzó nyolcadikosok közös 
dala zárta, amely után a hozzátartozók átadták a virágokat, ajándékokat. Az iskola kapuját átlépő, 
félénk kisgyerekekből lázadó kamasz, majd ballagó diák lett. Ez egyúttal kicsit szomorúság is 
nekünk, tanároknak, hiszen utoljára láttuk őket így együtt. Nyolc évig kísérhettük őket útjukon, a 
közös kalandunk itt azonban véget ért. 

 

Méhesné György Ildikó 

V E R S E N Y E R E D M É N Y E K  2 0 2 2 .  

Rövid összefoglaló a tanév versenyeinek eredményeiről. 

MATEMATIKA 

Matekász tanulmányi verseny: 

Geczinger Kitti 4. osztály, megyei 1. hely 

Felkészítő tanára: Hullámné Sarus Mónika  

Zrínyi Ilona Matematika Verseny: 
Szécsényi Tímea 6. osztályos tanuló megyei 2. helyezést ért el több száz tanuló közül, amely 

teljesítményével az országos döntőbe jutott. 
Felkészítő tanára: Pekár Zsolt 
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Kalmár László Matematikaverseny: 
Szécsényi Tímea megyei 1. helyezést ért el, amely eredménnyel a szintén az országos döntőbe 
jutott. 

Bendegúz Akadémia Tudásbajnokság Matematika Verseny: 

Szécsényi Tímea megyei és országos 1. helyezést ért el.  
Felkészítő tanára: Pekár Zsolt. 

A Mategye alapítvány minden évben külön könyvvel és oklevéllel jutalmazza az iskola 
legeredményesebb diákját és felkészítő tanárát. Az idei tanévben Szécsényi Tímea és Pekár 
Zsolt vehette át a külön jutalmat. 

Matematika logikai házi verseny: 

5. osztály: 
Kocsis Noémi I. helyezés, Tamtom Dávid II. Kocsis Gergő III. helyezést ért el. 

6. osztály: 
Szécsényi Tímea I. Kovács Gergő II. Varga Leonóra III. helyen végzett. 
7. osztály: 
Csonka Balázs I. hely, Böőr Nóra II: hely, Csonka Nóra és Havasi Péter III: helyezést ért el. 

8. osztály: 
Bata Bálint I. hely, Méhes Dániel II. Soós Kinga III. helyen végzett. 
Felkészítő tanáraik: Garas Mariann, Pekár Zsolt, Kakula Zsoltné 

Német nyelvből is jeleskedtek tanulóink: 

A tatabányai Pólya György Általános Iskola megrendezésében tartott idegen nyelvi szövegértő 
versenyen német nyelv kategóriában. 
Bergendi Emma 7. osztályos tanuló a 2. Szécsényi Tímea az 5. helyen 

végzett a korcsoportjában.  
Felkészítő tanáruk: Helbert Anita. 

Jászai Mari Mese- és Prózamondó Verseny: 
Óvodások 

1. helyezés: Kendi Sára Emma (Ászár) 
1-2. osztályosok 

5. helyezés: Vida Abigél (Ászár) 
Különdíj: Nedoba Zalán (Ászár) 
3. osztály 

3. helyezés: Ligeti Fruzsina (Ászár) 
4. helyezés: Hoffer Janka (Ászár) 
Különdíj: Grummel Mandula  
4. osztály 

3. helyezés: Lengyel Blanka (Ászár) 
5. helyezés: Geczinger Kitti (Ászár) 
5-6. osztály 

2. helyezett: Nagy Mia (Ászár) 
Különdíj: Rostás Viktor (Ászár) 
7-8. osztály 

3. helyezett: Szabó Kitti (Ászár) 
4. helyezett. Bergendi Emma (Ászár) 
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5. helyezett: Soós Kinga (Ászár) 
Különdíj: Kálmán Anna (Ászár) 

Ifjú Fizikus megyei fizikaverseny: 
Havasi Péter 3. hely 

Csonka Balázs: 4. hely 

Felkészítő tanáruk: Garas Mariann . 

A zeneszakkörös diákjaink Muzsikusfesztiválon képviselték iskolánkat Mosonszentmiklóson, ahol: 
Csonka Balázs zongorából aranyminősítést, nívó-díjat 
Szécsényi Tímea zongora aranyminősítést, nívó-díjat 
Bergendi Emma gitárjátéka aranyminősítést kapott. 
Felkészítő tanáruk: Mészárosné Fehér Gabriella. 

Országos Honismereti Versenyen: 

Nagy Bence képviselte iskolánkat, aki megyei 5. országos 11. helyezést érte el. 
Felkészítő tanára: osztályfőnöke, Bene László volt. 

Klímavédelem rajzpályázaton: ( 
Tóth Zalán 5. oszt.2. hely 

Volf Anna 4. osztályos tanuló 3. helyezett 

Katolikus Karitász jubileumi segíts jól rajzpályázat:  
Szécsényi Tímea különdíjat kapott az országos döntőben. 
Felkészítő tanáruk: Horváth Cintia volt. 

Magasugró bajnokság Császár: 
Járóka Bianka, Méhes Gergő, Polgár Bence 1. helyezés 

Császár Volf Áron, Rezi Ákos, Bogdán Ákos 3. helyezést értek el. 

A budapesti országos Vívó diákbajnokságon: 
Kovács Leila 4. osztályos tanuló 1.hely. 
Ligeti Fruzsina 3. osztályos tanuló 3. helyen végzett. 

A Diákolimpián is szépen szerepeltek vívóink. 
Kovács Leila az 1.helyen, Gyovai Sára az 5. helyen végzett. 

Középeurópai Ifjúsági Tájékozódási Futó Találkozó”: 
Bata Bálint 3. helyezést ért el a Lengyelországban zajló 3 napos versenyen. 
A Diákolimpián is Bálint képviselte iskolánkat. Összetett versenyben ezüstérmet szerzett. 
Továbbjutott az országos döntőbe. 

Császár mezei futóverseny: 
1. helyezés: Császár-Volf Áron, Fajkusz Vanessza, Méhes Gergő 

2. helyezés: Szabó Csenge, 
3. helyezés: Szécsényi Tímea, Böőr Nóra, Cser Hanga  
Felkészítő tanáraik: Szalai Richárd, Erdősi Gáborné, Vindischné Pajor Marietta  

Bakonyaljai Kupa Ifjúsági Sakkversenyen: 
Tavasszal: 

8. a. osztályos csapatunk, Bata Bálint, Szabó Richárd, Juhász Arnold, Elekes Dániel az 1. helyen 

végzett, 
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Horváth Ármin 5. o. tanuló egyéniben az 1., míg Böőr Nóra 7. o. tanuló a 2. helyezést érte el. 
Az őszi bajnokságon: 

Sulyok Marcell egyéniben 1. helyezést ért el.  
Csapatversenyben a 6. osztályosok csapata első helyezett lett.  
Csapattagok: Sulyok Marcell, Imre Csanád, Tamtom Áron, Császár-Volf Áron. 

Olvasni jó irodalmi verseny: 

Geczinger Kitti 4. o. tanuló az országos tíz legjobbja között végzett. 
Felkészítő tanára: Hullámné Sarus Mónika 

Császár szövegértési verseny: 
Szécsényi Tímea 6. osztályos és, Geczinger Kitti 4. o. tanulók 1. helyezést, 
Blahó Léna és Szabó Lilla 2. helyezést,  
Kocsis Noémi és Krausz Lara 3. helyezést értek el. 
Felkészítő tanáraik: Pintér Zsuzsanna, Horváth Cintia, és Sinigláné Gurumlai Piroska voltak. 

Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia Nyelvész tanulmányi verseny 

Szécsényi Tímea 6. o. országos 1. 
Kocsis Kinga 2. o. országos 1. hely 

Felkészítő tanáraik: Pintér Zsuzsanna, Baloghné Paréj Ildikó 

Szavalóverseny Bakonysárkány: 
Gregorits Lili 4. o. 1. hely  

Felkészítő tanára: Hullámné Sarus Mónika 

Kisbéri körzeti anyanyelvi verseny: 
Kovács Anna Csenge 3. o., I. helyezést ért el. 
Felkészítő tanára: Sinigláné Gurumlai Piroska 

Bendegúz Akadémia Tudásbajnokság Anyanyelv verseny: 
Szécsényi Tímea 6. osztályos tanuló megyei 3. helyezett. 
Felkészítő tanára: Pintér Zsuzsanna 

Hebe Anyanyelvi projektverseny: 

Országos 2. helyezést ért el: Bergendi Emma, Mészáros Nóra és Csonka Nóra 7. osztályos 
tanulók. 
Felkészítő tanáruk: Deák Annamária 

B O Z S I K  I N T É Z M É N Y I  P R O G R A M  

A 2021/2022 – es tanévet négy ászári csapattal plusz az óvodásokkal kiegészülve futballoztuk 
végig. Folyamatosan bővülő létszámmal dolgozhattam (30 fő), külön öröm a lányok jelenléte a 

programban . Záró fesztiválunkat május 27-én Bábolnán rendeztük, mely méltó befejezése volt a 

szezonnak. Szenzációs mérkőzéseket, hatalmas gólokat, szép cseleket, óriási védéseket láthatott a  

szépszámú közönség. 
Résztvevő csapatok: 

1. Réde 

2. Bábolna 

3. Kisbér 

4. Ászár 
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5. Császár 

6. Tárkány 

7. Bakonysárkány 

8. Bakonyszombathely 

9. Bana 

A Bozsik intézményi program egyik alapja, hogy nem hirdetünk számszerű eredményt, 
mindenrésztvevő kisgyereket éremmel és oklevéllel jutalmazunk a nap végén. Június 4.-én pedig az 
ászári sportegyesülettel karöltve a helyszínen szurkolhattuk végig a Magyar-Angol válogatott 
meccset a Puskás Arénában. Ezúton is nagy köszönet Ligeti Dánielnek. Felemelő, hatalmas 

élményben volt részük legkisebb focistáinknak és szuper lezárása volt az évnek. 
Hajrá Ászár! 

Szalai Richárd testnevelő 

É V  S P O R T O L Ó J A  D Í J  

Bata Bálint 8.a osztályos és Méhes Dániel 8. b osztályos tanulónk kapta a 2021/2022-es tanévben az 
„ Év sportolója Díjat”, a sportban nyújtott kimagasló teljesítményéért. 

Szívből gratulálunk! 

N A P K Ö Z I S T Á B O R  2 0 2 2 .  

Június utolsó két hetében tanulóink napközis 
táborban vehettek részt. Nagy volt az érdeklődés a 
tábor iránt, főként az alsó tagozatosok körében. Első 
héten 62, második héten 19 diák vett részt a 
változatos programokon több csoportban. Jártak a 
gyerekek Győrben a vizes játszótéren, Császáron a 
Henryx farmon. Túráztak és buszoztak a Kerékteleki 
tóhoz, ahol kis sütögetéssel töltötték el a délelőttöt. 
Strandoltak a nagyok Bábolnán. A kisebbek lovas 

kocsikáztak és meglátogatták Babamúzeumot. Kézműveskedtek, gyöngyöt fűztek és „vasaltak”. 
Táskát festettek. Hűtőmágnest készítettek. Úszkáltak és lazultak a Kincsem Hotelban. Ellátogattak a 
bársonyosi kilátóhoz és Rédére. Felkeresték Kisbéren a Mini Magyarországot. Persze a fagyizás 
sem maradhatott el. 

A gyerekek nagyon jól érezték magukat. Minden nap elfáradva, de élményekkel gazdagon mentek 
haza. A képek magukért beszélnek: 

 

Az iskolai rovatot összeállította: Garas Mariann intézményvezető 
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A VÉDŐNŐ HÍREI 

V É D Ő N Ő I  T A N Á C S O K  K Á N I K U L A  I D E J É R E  

A várva várt nyárral együtt a napokban a kánikula is megérkezett hozzánk. 
Ilyenkor pedig a kisgyermekek és különösen a csecsemők fokozott 
odafigyelést igényelnek, hiszen az ő hőszabályozásuk még fejletlen és sokkal 
érzékenyebbek a szélsőséges hőmérsékletváltozásokra.  
A gyerekeket még fokozottabban kell óvnunk a naptól, ugyanis az 
ő bőrük még vékony, érzékeny, sok benne a fejlődő sejt és könnyen 
károsodást szenvednek az erős UV sugárzástól.  
Csecsemőt soha ne vigyünk közvetlenül ki a tűző napra és ha nyári 
melegben közlekedünk, akkor is folyamatosan óvni kell, hogy ne érje őt a 
direkt napsugárzás.  
Használjuk a babakocsi napvédőjét, egy napernyővel kiegészítve, de emellett korántsem túlzás 
textilpelenkával is letakarni a babát (persze legyen alatta lengén felöltöztetve). A kisbabán, és 
kisgyermekeken mindig legyen széles karimájú, vékony nyári sapka, vagy kalap. A gyermek ruhája 
legyen jól szellőző, természetes alapanyagú (pl. pamut), semmiképpen ne műszálas! 
A tipegő gyermeket is mindig próbáljuk meg árnyékban tartani, ne engedjük őket közvetlenül a tűző 
napon játszani. Alapvető, hogy 11-15 óra között nem tartózkodunk a napon, de a legkisebbeket 
pedig inkább 10-18 óra között ne vigyük ki.  
A fényvédő krémeket alkalmazzuk minden alkalommal, ha a szabadban tartózkodunk, minden 
szabadon lévő testrészre (arc, fülecskék, kézfej, karok…) Akkor is, ha éppen borús az idő, a szűrt 
fényben ugyanúgy lehet barnulni, a sugárzás is ugyanakkora! Fürdőzés előtt és után is kenjük be a 
gyermekeket napvédő krémmel, mert a vízfelületről való fényvisszaverődés megnöveli az UV 
sugárzás hatását! 
Gyermekeknek a magas, akár 50-es faktorszámú hipoallergén fényvédőkrémek a legideálisabbak, 
mely termékeket lehetőség szerint érdemes a patikákból beszerezni. (pl: Nivea Sun Kids 50+, 
Bioderma Photoderm KID, Vichy Capital Soleil gyerek naptej SPF50, La Roche Posay 50+….) 
Soha ne hagyjuk egy pillanatra se gyerkőcünket, és háziállatunkat, kutyusunkat stb…. sem parkoló 
autónkban, mert hőgutát kaphat! A légtér nagyon gyorsan, akár percek alatt túlmelegszik, a kicsi 
pedig akár végzetes kimenetelű hőgutát is kaphat!  
Gondoljunk a folyadékpótlásra is, hiszen a fokozott izzadással a szervezetünkből távozó folyadékot 
pótolni kell! 
A csecsemők folyadék és elektrolit-háztartása még labilis, ezért több folyadékot igényelnek a 
kánikulában. Amennyiben a babát az édesanyja még kizárólag szoptatja, úgy az igény szerinti, még 
gyakoribb szoptatás fedezi mind a tápanyag, mind a folyadékszükségletét. Tápszeres pótlást 
igénylő, hozzátáplált, 1 éves kor alatti csecsemőknek a babavíz, vagy a szobahőmérsékletűre 
lehűtött, előzőleg felforralt csapvíz az ideális. 
A nagyobb gyermekeket gyakran kínáljuk meg folyadékkal. Szomjoltásra a vizet, ásványvizet 
részesítsük előnybe, kerüljük a cukros folyadékokat, üdítőket, szörpöket! 
Hőségben gyakran jelennek meg aprócska, meleg okozta kiütések a baba bőrén. Az izzadásnak 
leginkább kitett területeken pici, piros, apró kiütéseket láthatunk. Szerencsére ártalmatlan dolog, 

mely magától elmúlik, ha hagyjuk a baba bőrét szellőzni. 
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Természetesen a napfénynek nemcsak káros, hanem sok jótékony hatása is van. Javítja a 
hangulatunkat, de testileg is jót tesz, ugyanis nagy szerepe van a D-vitamin kialakulásában, jó 
hatással van a bőrre, és a szívműködésre is. 
A megfelelő napvédelem és folyadékpótlás után nincs más hátra, mint élvezni a nyarat! 

V É D Ő N Ő  N Y Á R I  S Z A B A D S Á G A  

Kedves Szülők és Kismamák! 
A védőnői tanácsadások az alábbi időpontokban szünetelnek a nyári szabadságok miatt: 
Júliusban: 
2022.07.01-től-07.08-ig, valamint 07.15 -én /pénteken/ 
Augusztusban: 

2022.08.19-től- 08.24-ig 

A fent megjelölt időpontokban sürgős esetben elérhető Halmainé Hermann Csilla, rédei 
védőnő munkaidőben 8-16 óra között, az alábbi telefonszámon: 06/30-651-7817 

Köszönöm a megértést! 
Pékné Polgár Helga védőnő 

ADATVÉDELMI KÖZLEMÉNYEK 

K Ö Z T E R Ü L E T E N  T Ö R T É N Ő  F É N Y K É P  K É S Z Í T É S É N E K  Á L T A L Á N O S  

S Z A B Á L Y A I  

A digitális fényképezőgépek és az okostelefonok által készített fényképek internetes felületen, 
közösségi portálon, Facebook oldalon történő közzététele egyre inkább veszélyezteti az egyén 
magánszféráját, ezért az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében az alábbiakat javasolt 
figyelembe venni, mielőtt bárkiről megosztunk vagy közzéteszünk digitális tartalmat. 
Az általános adatvédelmi rendelet fogalom meghatározásai alapján egy ember arca, képmása 
személyes adatnak, a képfelvétel készítése, valamint az adatokon elvégzett bármely művelet – 

például a Facebook oldalra történő feltöltés - adatkezelésnek minősül.  
Magánszemélyként a közterületen történő fénykép készítését alap esetben a jogszabály nem tiltja, 
viszont a felvétel nyilvánosságra hozatalára már az általános adatvédelmi rendelet szabályai 
vonatkoznak, mivel a készített kép internetes felületen, közösségi portálon történő közzététele már 
adatkezelésnek, illetve adattovábbításnak minősül, amelyhez a képen szereplő személy 
hozzájárulása szükséges.  
A hozzájárulás megadható szóban vagy írásban és ráutaló magatartással is. Az általános 

adatvédelmi rendelet követelménye szerint adatkezelési célonként külön-külön szükséges az érintett 
személytől a hozzájárulását kérni, ami azt jelenti, hogy egyet a fénykép készítéséről és egyet a 
nyilvánosságra hozatalról.  
Azok a szülők, akinek óvodás vagy iskolás gyermekük van, ilyen nyilatkozattal már találkoztak. 
Abban az esetben, ha tömegrendezvényről, vagy nyilvános közéleti szereplőről készül felvétel, nem 
szükséges az érintett hozzájárulását kérni, mert erre a jogszabály lehetőséget ad. Tömegfelvételnek 

minősül, ha a fényképen az emberek sokasága, illetve, ha az ábrázolt személyek nem egyedi 
személyekként, hanem mint a tömeg részei láthatók (például sportesemény, koncert, falunap, szüreti 
felvonulás). 
Összeségen: 
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 jogellenes adatkezelésnek minősül, ha egy természetes személyről készített fényképet feltöl-

tenek internetes felületre, Facebook oldalra úgy, hogy ahhoz az érinett személy a hozzájáru-

lását nem adja,  
 akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sére-

lemért, 

 a sérelemdíj mértékét a bíróság az eset körülményeire tekintettel – különösen a jogsértés sú-
lyára, ismétlődő jellegére, a felróhatóság mértékére, a jogsértésnek a sértettre és környezeté-
re gyakorolt hatására - egy összegben határozza meg. 

Közterületen történő fénykép készítése és megosztása során kérem a fentiek figyelembe vételélt 
annak érdekében, hogy a jogellenes adatkezelés lehetőségét elkerülve, ne sértsük meg senki magán- 

és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét.  
A magánterületről történő fénykép készítése és annak megosztása esetén, például, ha valaki 
hozzájárulás nélkül fotót készít egy másik személy udvaráról, mely éppen rögzíti az ott zajló 
cselekményt és azt megossza a Facebook oldalon, az súlyos jogsértést követ el, mivel mindenkinek 

joga van személyes adatai védelméhez illetve, hogy magán- és családi életét, otthonát, 
kapcsolattartását tiszteletben tartsák. 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a jogellenesen, hozzájárulás nélkül 
történő fénykép készítését, megosztását, nyilvánosságra hozatalát több százezer forintos bírsággal 
szankcionálja. 
Legyenek körültekintőek, és mindig mérlegeljenek mielőtt személyes adatokat nyilvánosságra 
hoznak! 

László Gábor adatvédelmi tisztviselő 

ÁSZÁR KSE HÍREI 

A  2 0 2 1 / 2 2 - E S  F O C I I D É N Y T  I S   

B A J N O K A V A T Á S S A L  Z Á R T A  A Z  Á S Z Á R  K S E  

 

A 2021/22-es szezonban az egyik legjobb dolog volt, hogy nem maradtak el mérkőzések a 
járványügyi helyzet miatt. Az Ászár KSE csapatai (felnőtt, U19, U16) hétről-hétre magára öltötték 
az Ászár színeit jelző kék-fehér mezt, és a zöld „harcmezőn” küzdöttek 90 percig, hogy a végén 
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győztesen (lehetőleg „áldozatok nélkül”) hagyják el a „csatateret”. Voltak nagy csaták, voltak 
emlékezetes mérkőzések.  
Az augusztus közepétől június elejéig tartó bajnokságban (december-január-február szünet) is 
nagyon izgultunk az utánpótlás csapatokért, akik most már évek óta valamelyik korosztályban 
dobogós helyezést érnek el. Így volt ez az idei szezonban is.  
Az U19-es csapatunk az első fordulótól kezdve a Tatabányai Vasas hasonló korú csapatával fej-fej 

mellett haladva az 1-2. helyen állt, de a befutónál az ászáriak bizonyultak jobbnak. Az utolsó 
mérkőzés döntötte el az aranyérem sorsát. Az Ászár KSE ifistáinak már a döntetlen is elég lett 
volna, de elsőnek lenni a nagy rivális legyőzésével az igazi. Hatalmas küzdelemben, 3:1 arányban 
bizonyultak jobbnak az ászári ifisták, akik ezzel megnyerték a Megye II. U19 déli csoportját. Az 
örömről Ligeti Dániel (az edző) így írt a meccs napján a facebook oldalon: 
„Bajnok csapat! 

Kimondani könnyű, ...büszkeséggel tölt el, érzelmekkel, adrenalinnal, bátorsággal, 
megkönnyebbüléssel..... 
Büszke vagy! Azért mert ezek a fiatalok augusztus óta azért jöttek össze hétről hétre edzeni meccselni, 
mert akarták, szerették amit csinálnak, ahogy csinálták, akikért csinálták... 
Csinálták mert valakinek ez volt a célja, álma hogy gólkirály legyen. Hogy győztes csapat tagja legyen.” 

A lejátszott 27 mérkőzésből 25 alkalommal győztesen vonultak le a pályáról, s mindössze két 
elveszített mérkőzés áll a hátuk mögött.  S hogy teljes legyen az öröm, a gólkirály Lengyel László 
(Ászár KSE) lett, aki 65 gólt lőtt az ellenfeleknek az U19-es bajnokságban. A csapat tagjai a 

Falunapon vehették át az aranyérmet! SZÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉP VOLT FIÚK! LE A KALAPPAL 
A JÁTÉKOSOK ÉS AZ EDZŐ ELŐTT! 

 

Az U16-os korosztály is esélyes volt a dobogó 3. fokára, de ebben a szezonban egy picivel 
lemaradtak a dobogóról, s a bajnokságot a 4. helyen zárták. Az U16-os mezőnyt Szabó Áron 
irányította és fogta- és tartotta össze. Az U16 bajnoki mérkőzései mindig vasárnap 9.00 órakor 
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kezdődtek, s ha idegenben játszott a csapat, nem volt egyszerű Áronnak pl. a 13.00 órakor kezdődő 
felnőtt meccsre is odaérni. De odaért, mert oda akart érni, s mert a családja is mindent megtett 
annak érdekében, hogy a serdülővel és a felnőttekkel is megállja a helyét. GRATULÁCIÓ A 
FIÚKNAK ÉS AZ EDZŐNEK! 
A Bozsik tornán résztvevő gyerekek – mint az már megszokott – torna jelleggel szerepeltek, 

legtöbbször Bábolnán. AZ U7 és U9 korosztályosokkal Takács László igyekezett a „focimámor” 
érzését megismertetni. A „kicsik” nagyon ügyesek voltak a tornákon, amelyeken nincs helyezés, 
mert itt még nem elsődleges szempont a helyezés, hanem a sport, mozgás, foci megszerettetése. 
KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK A MUNKÁJÁT! 
A Megye II. bajnokság felnőtt mezőnyében 16 csapat versengett a helyezésekért. Az Ászár KSE 
felnőtt csapata – sok szép pillanatot, délutánt szerezve a szurkolóknak – a középmezőnyben, a 8. 
helyen végzett, úgy, hogy gyakorlatilag edző nélkül csinálták végig a szezont. A felnőtt csapat 
tagjainak többsége még az U19-ben is játszott, így szombaton és vasárnap is pályára léptek a 
bajnoki fordulókon. Az eredményre is büszkék lehetünk, de mindenképpen elismerést érdemel a 
felnőtt csapat a Fairplay díj elnyeréséért. Ezt a díjat az a csapat kapja, akinél a legkevesebb volt a 
szabálytalanság (a sárga és piros lapos büntetés). Ebben az idényben ezt az Ászár KSE érdemelte ki. 
HAJRÁ ÁSZÁR! HAJRÁ FIÚK! 
A képzeletbeli függönyt június közepén „behúztuk”. Most a pihenés, a tereprendezés, felújítás 
időszaka következik. Jönnek az átigazolások, ami mindig kérdésessé teszi, melyik csapat tud 
elindulni a következő szezonban. Nagyon bízunk benne, hogy a játékosok többsége a 2022/23-as 

idényben is az Ászár KSE színeiben szeretne pályára lépni. 
Köszönet az elmúlt szezonban nyújtott anyagi,- és nem anyagi támogatásért, munkáért:  

- Ászár Község Önkormányzatának, aki a 1,5 milliós közvetlen támogatás mellett fizeti a víz, 
villany fogyasztást, a kötelező felülvizsgálatokat, ellenőrzéseket és biztosítja a kisbuszt a 
mérkőzésekre, a pályakarbantartás munkadíját, a műfüves pálya teljes karbantartási és üze-

meltetési költségét, az egyesülethez kapcsolódó pályázatok önrészét is (amelyek további 
több milliós támogatást jelentenek évente);  

- Rakó László és Vargáné Zalka Andrea önkormányzati képviselőknek, akik átutalták képvi-

selői tiszteletdíjukat az egyesületnek; 
- a társadalmi munkában takarító,- mosó,- terepet rendező,- könyvelő,- jegyszedő,- kiszolgá-

ló,- kaját készítő,- ha kell utaztató kis csapatnak, akik hétről hétre elvégzik a feladatokat és a 
KSE lelkes szurkolótáborának is a „magját” jelentik; 

- az edzőknek, meccseket előkészítő segítőiknek, akik lehetővé tették, hogy az elmúlt évadban 
is sok csapatnak szurkolhattunk és büszkeségre okot adó eredményeknek örülhettünk; 

- azoknak a szülőknek, szurkolóknak, akik a pálya széléről biztatással, mosollyal és szeretettel 
biztosítják a játékosokat arról, hogy bármi történjék is, szeretjük a csapatot! 

- mindenkinek, aki a felsorolásból kimaradt, de bármi aprósággal is hozzájárult ahhoz, hogy 
az Ászár KSE a 2021/22-es labdarúgó szezont is végig csinálta és szép eredményekkel (Me-

gye II. U19. 1. hely, Megye II. U16. 4. hely, Megye II. felnőtt 8. hely, U19 gólkirály 
Lengyel László, felnőtt fairplay díj Ászár KSE) zárta.  

A 2022/23-as szezont egy új vezetőség irányítása alatt kezdi meg az egyesület. A KSE elnöke 
Ligeti Dániel, a vezetőség tagjai Garas Noémi és Kiss János lettek. 
Ezúton is köszöni az elmúlt több mint 10 évet a leköszönő vezetőség: Varga Ferenc SE elnök és 
Baksa Zoltánné és Rakó László vezetőségi tagok. 
HAJRÁ ÁSZÁR! CSAK AZ ÁSZÁR! RÁ-RÁ HAJRÁ! Baksa Zoltánné 


