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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 1 6 .  M Á J U S - J Ú N I U S  
 

2016. ÉV ÖLLŐS MÓR-DÍJASA 

„Ha lett volna óvoda gyerekkoromban, akkor elmondhatnám magamról, hogy már óvodás korom 

óta tanítani szeretnék. A negyven év tanítás páratlan a maga nemében; az, hogy folyamatosan 

gyerekek között lehettem, segített megőrizni játékosságomat, humoromat, valamint a megújuláshoz 

való igényemet. Remélem, ez erőt és tartást ad a nyugdíjas éveimre is.” Így ír az önéletrajzában 

Fehér Lajosné, Ili néni, akinek 2016. évben a Képviselő-testület odaítélte az Öllős Mór-díjat, melyet 

a pedagógusnap alkalmából, ünnepélyes keretek közt adtuk át. Kollégái, volt tanítványai 

meglepetésműsorral ajándékozták meg a sok éven keresztül Ászáron oktató tanítónénit. 

Fehér Lajosné pedagógiai munkásságáról röviden 

Ili néni 1976-ban az esztergomi Tanítóképző Intézet nappali tagozatán szerzett tanítói diplomát, rajz 

szakosító kollégiummal. Kilenc évig a balassagyarmati II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában 

tanított. Ez idő alatt osztályfőnökként dolgozott „kisfelmenő” rendszerben, első és második 

osztályokban. Minden nyáron táborozni járt a diákokkal. Ezek közül a legemlékezetesebb a három 

hetes besztercebányai nemzetközi tábor volt.  

Alsó tagozatos munkaközösség-vezetőként elmondása szerint olyan segítőkész, szeretetteljes 

hozzáállást tanulhatott az idősebb, tapasztaltabb kollégáktól, amely segített a fiatalokhoz való 

viszonyában, egymás megbecsülésében. 1984-ben miniszteri dicséretben részesült. 

Az 1985-86-os tanévben a tatabányai Sárberki Általános Iskolában tanított első osztályban, az első 

évfolyamok felelőseként.  

1986-ban Ászárra költözött itt élt évekig családjával, s azóta a Jászai Mari Általános Iskola tanítója. 

Az itt eltöltött harminc év alatt számos továbbképzésen vett részt (pl.: diplomamegújítás, 

differenciálás holland módszer alapján, egész napos oktatás, memóriatechnikák, egészségnevelés, 

esztétikai és vizuális nevelés, konfliktuskezelés, tanulási akadályok leküzdése, helyi tantervkészítés, 

ECDL, minőségbiztosítás). 

Munkaközösség-vezetőként - az alsó tagozatos kollégákkal törekedett az egységes követelmények 

kialakítására és a folyamatos értékelésre.  

Nagyon emlékezetesek számára a főiskolás „gyakorlós” kollégákkal eltöltött időszakok is. Sok 

főiskolás vehetett példát „tanítói” munkájáról és hatalmas gyermekszeretetéről. 

Az iskolánk névadójához hűen sok energiát fektetett a művészeti nevelés eredményes 

megvalósításába is. Évekig készítette fel a diákszínjátszó csoport tagjait, illetve a saját osztályát is a 

különböző rendezvényekre (pl.: Jászai Napok, Falukarácsony, Idősek Napja, Anyák Napja). Ahogy 

mondta Ili néni: „Sok tehetséges gyerekkel volt szerencsém együtt nevetni, sírni a próbák során.” 

Tanítványait sok éven keresztül készítette fel különböző tanulmányi versenyekre, ahol a siker és a 

kudarc is jó tanítómesterük lett.  

Sok-sok emlékezetes osztálykirándulás színesítette az iskolai éveket. A kerékpáros-evezős tábor 

izgalmai felejthetetlenek.  

A tanítványaival rendszeresen járt a tatabányai, győri színházba, illetve a kisbéri, ászári 

előadásokra. 

Az ászári kollégákkal is rengeteg közös élményben volt része (pl.: tantestületi kirándulások, 

színházlátogatások, ünneplések). A barátságos, őszinte légkör megkönnyítette a sok munkával 

terhes hétköznapokat. 
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Kollégái így vélekednek Ili néniről 

„Ili néninek mindenről volt véleménye, de azt nagyon diplomatikusan tudta elmondani. Soha nem 

sértett meg, főleg nem szándékosan. Mindig szívesen mesélt szülőfalujáról, a terényi szokásokról, 

emberekről, régi időkről. Igazi „tyúkanyó" volt, mindig nagyon szerették tanítványai és a szülők is. 

Nem kérkedett tudásával. Tapasztalatait, tanácsait, ha kértem, szívesen megosztotta velem, 

szerintem a többi kollégával is. Nagyon jó a humora, sokat nevettünk együtt.” 

„Szívből örülök, hogy a fiam és a lányom alsós tanító nénije voltál. Köszönöm, hogy a sok tananyag 

mellett szakítottál időt arra, hogy az élet dolgaira is neveld a gyerekeket. Családi kirándulásaink 

alkalmával, ha új helyeket fedeztünk fel, a gyerekeim sokszor csak azt mondták: „Ili nénitől mi már 

ezt tudjuk, hallottunk róla!”” 

„Mindig, mindenkit meghallgattál, jó tanácsokat adtál. Segítettél mindenkin. Ha valakinek lelki 

bánata volt, legyen az iskolai vagy otthoni gond, hozzád bátran fordulhatott. A fiatalokat 

felkaroltad, tanácsaiddal, ötleteiddel munkájukat segítetted. A konfliktusokat kerülted, igyekeztél a 

kollégáid közötti feszültségeket is békésen megoldani, s arra törekedtél, hogy béke és harmónia 

legyen körülötted.” 

„Soha nem panaszkodtál, mindig derűs voltál. Mi, fiatal kollégák mindig irigyeltük nyugalmadat, 

humorodat, bölcsességedet és nem utolsósorban élettapasztalatodat. Bár nagyon sokat tettél le az 

asztalra, mégis szerény maradtál. A gyerekekkel az utolsó percig lépést tartottál, nem volt olyan 

téma, amihez ne tudtál volna hozzászólni!” 

„Megőrizte fiatalos humorát a tanítás végéig. Végtelen nyugalommal és empátiával viszonyult a 

gyerekekhez és a kollégákhoz egyaránt. Munkáját a precizitás, a megbízhatóság, lelkiismeretesség 

és átgondoltság jellemezte. Ha a gyerekekről volt szó, mindig őket helyezte előtérbe, önzetlenül. 

Szakmai vagy magánéleti kérdésekben soha nem fejezte ki sértő vagy bántó módon a véleményét. 

Mindig ügyelt a megfelelő „becsomagolásra”, nehogy bárkit is kínos helyzetbe hozzon, vagy 

szavaival megsértsen. Ha szükségünk volt rá, készen állt 1-1 bíztató szóval, jó tanáccsal még akkor 

is, ha esetleg neki is szüksége lett volna rá.” 

„Kedves Ili! 

Eljött az az idő, amikor az együtt eltöltött több mint 30 évi munka és baráti kapcsolatunknak vége 

szakadt. Hihetetlen még ma is, hogy nem látlak az osztályban a gyerekekkel együtt. Az egész fiatal 

éveinket együtt töltöttük, szinte mindent megbeszélhettünk egymással és mindig lehetett számítani 

jótanácsaidra úgy a munkában, mint a  magánéletben. 

Csodáltalak a munkához és a gyerekekért való hozzáállásodért, türelmedért, anyai 

gondoskodásodért. Senkinek nem akartál soha rosszat, mindig megvigasztaltál és bátorítottál, ha 

valamiért el voltam keseredve. Köszönöm, hogy évtizedeken keresztül a legjobb barátom és 

kollégám voltál. 

Sok-sok „párban” eltöltött évet mondhatunk magunk mögött, amit nem lehet elfelejteni. Sok-sok 

gondot és problémát sikerült megoldanunk azokban az osztályokban, ahol közösen tanítottunk. 

Kívánom, hogy a megérdemelt nyugdíjas éveidet jó egészségben, pihenéssel tölthesd el. Élvezd a 

nyugalmat és a szabad életet. Örülj a két szép nagy fiad sikerének! Kívánom, hogy minden 

teljesüljön, amit az elkövetkező évekre elterveztél. Vigyázz magadra és egészségedre! 

Gondolj vissza néha ránk is! Látogass meg bennünket itt az iskolában, vagy engem személyesen 

otthon is, ha időd engedi. Mindig örömmel és szívesen látunk. 

Sok puszi a volt iskolaotthonos párodtól: Mariann” 

Gratulálunk az első Öllős Mór-díjasunknak! 

 

Pekár Zsolt polgármester 
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POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI 

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 2016. május 12-i rendes ülésen bemutatkozott dr. Szalay Péter, 2016. március 1-jétől a Kisbéri 

Rendőrkapitányság megbízott rendőrkapitánya és beszámolt a rendőrség 2015. évi munkájáról. Az 

elmúlt évben Ászáron nőtt a bűncselekmények száma, közterületen azonban aránylag alacsony 

mértékű a bűnelkövetés, tehát a község összességében biztonságosnak mondható. 

Szintén ezen az ülésen elfogadtuk a 2015. évi zárszámadást, majd döntöttünk két új 

gyalogátkelőhely építésének kezdeményezéséről: a 81. főútvonal Wild Manufacturing Hungary Bt 

(Ászár, Köztársaság u. 15/A) előtti szakaszán, illetve az Jászai Mari Általános Iskola (Ászár, 

Kossuth Lajos u. 26.) előtt. 

A 2016. június 9-i rendes ülésen elfogadtuk a 2015. évi gyermekvédelem és a szociális ellátások 

helyzetéről szóló jelentést, majd módosítottuk a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi 

szabályozásáról szóló rendeletünket, kiegészítettük az alanyi jogon járó tanszertámogatással. Ennek 

részleteiről lentebb olvashatnak. 

Elrendeltük a településrendezési terv módosítására irányuló eljárás lefolytatását a következő célból:  

 a Klapka utca és Petőfi Sándor utca által határolt telkeket érintő tömbfeltáró út 

kiszabályozásának megszüntetése, 

 a 81. főút melletti, 1071 és 1071 hrsz-ú telkeket is érintő, tervezett lakóterület rendezési tervből 

való kikerülése,  

 a Kossuth Lajos utca, Gyári utca menti, 183-192, valamint 195-198 hrsz-ú telkeket érintő 

kertvárosias lakóterületek településközponti vegyes területté minősítése, illetve a megengedett 

legkisebb telekméret csökkentése. 

T á j é k o z t a t ó  a  t a n s z e r t á mo g a t á s r ó l  

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a 

2016/2017-es tanévtől - települési támogatásként - tanszertámogatást vezet be. 

A tanszertámogatás iránti kérelem – jövedelemre tekintet nélkül - a település közigazgatási 

területén állandó lakóhellyel rendelkező általános-, vagy középiskolai intézményben, nappali 

tagozaton tanuló gyermekre tekintettel nyújtható be. 

Nem jogosult tanszertámogatásra az a gyermek, akire tekintettel a családi pótlék folyósítását 

jogerősen felfüggesztették.  

A kérelem augusztus 1. napjától szeptember 30. napjáig nyújtható be, utoljára arra a tanévre, 

amelyben a gyermek a 18. életévét betölti. A középiskolai oktatásban részt vevő diák esetében 

mellékelni kell a tanulói jogviszonyt igazoló iratot.  

A támogatás egy naptári évben egy alkalommal vehető igénybe, összege gyermekenként 5 000 -Ft. 

A tanszertámogatás iránti kérelem benyújtására rendszeresített formanyomtatvány beszerezhető   

személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Ászár, Kossuth L. u. 16.), vagy letölthető a www.aszar.hu 

weboldalról. 

A  s z e l e k t í v  h u l l a d é k  g y ű j t é s é n e k  i d ő p o n t j a i  

Július 5-én Ászár utcáit járva, azt tapasztaltam, hogy sokan kirakták a gondosan, szakszerűen 

összegyűjtött szelektív hulladékukat, mivel egy ideje ennek a szállítása az adott hónap első keddjére 

esett. (Megjegyzem, hogy korábban ez hétfő volt.) Sokak elmondása alapján, sőt jómagam 

tapasztalata is az, hogy az időpont változásáról nem kaptunk tájékoztatást. 

Az Önkormányzatnak sem a gyűjtés megszervezése, sem a lebonyolítása, sem a lakosság 

tájékoztatása nem feladata, mert ezt a Vertikál Zrt., mint szolgáltató végzi. Azonban 

Önkormányzatunk nevében is elnézést kérek azon lakosoktól, akik "feleslegesen" dolgoztak.  

http://www.aszar.hu/
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A szelektív hulladékot az év hátralevő részében minden hónap második keddjén szállítják el 

(július 12., augusztus 9., szeptember 13., október 11., november 15./ez 3. kedd/, december 13.) 

A zöldhulladékot a szelektív hulladék gyűjtését követő keddeken viszik el minden hónapban, 

kivéve decemberben. 

Kérem Önöket, hogy ez a kis malőr ne vegye el a kedvüket a szelektív hulladékgyűjtéstől, továbbra 

is legyenek környezettudatosak, erre biztassanak minél többeket! Ne feledjék, hogy "A földet nem 

apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön". 

F o r g a l o m t e c h n i k a i  t ü k r ö k  

Önkormányzatunk három útkereszteződésbe a balesetveszély csökkentésének érdekében, a jobb 

beláthatóság miatt tükröket vásárolt és helyezett ki. Reméljük, hogy hosszú ideig tudják a tükrök a 

balesetmentes közlekedést szolgálni! 

J á r d a é p í t é s  

Járdaépítési programot hirdetünk a lakosok bevonásával. Várjuk azoknak az 

ingatlantulajdonosoknak a jelentkezését, akik vállalják, hogy az előttük lévő utcai járda 

készítésében, teljes körű felújításában, újraépítésében az önkormányzattal együttműködnek, a 

munkálatokban részt vesznek. Jelentkezni a polgarmester@aszar.hu e-mail címen, vagy 

személyesen a hivatalban lehet 2016. augusztus 31-ig. A helyszíni bejárást követően döntünk a 

járda készítésének módjáról. 

Pekár Zsolt polgármester 

A n y a k ö n y v i  h í r e k  

Sok szeretettel köszöntjük községünk újszülöttjét: 

Kovács Ádám és Szabó Annamária kisfia Ádám 

Házasságot kötött Ászáron: 

Zámbó Zoltán és Kusicza Ildikó 

Kasza Zsolt és Töltősi Bernadett 

Pruzsinszki Balázs és Riez Viktória 

Szívből gratulálunk a házaspároknak! 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosától: 

Lengyel Lászlóné sz. Vincze Teréz (93) 

dr. Istvándi Csilla  jegyző 

SZENT IVÁN ÉJI VIGASSÁG 

Településünk önkormányzata és az Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület immáron 

harmadik alkalommal rendezte meg a Szent Iván éji vigasságot a Gurdon-téri gémes kútnál. 

Az év legrövidebb éjszakáján a nyári napfordulót ünnepeljük. A nyári napforduló a Nap, és ennél 

fogva a fény diadalának ünnepe, amely az emberek hiedelme szerint a világosság és a sötétség 

állandó harcán alapul. A természettel összhangban élő ember a nyárközépi tűzgyújtással elsősorban 

a Napot akarta megsegíteni a sötétséggel vívott küzdelmében, a tűz fényének éltető erejével. A tűz 

nem véletlenül vált a világosság, a tisztaság, az egészség, a szenvedély, az elevenség, a szerelem és 

az örök megújulás jelképévé. 

A vigasság része volt a 24+1 órás palacsintasütés, mely pénteken az esti harangszóra vette kezdetét.  

Vendégünk volt Érdről az Éltető Értékeinkért Egyesület, mely felállított egy jurtát és egy népi 

játszóteret. 

mailto:polgarmester@aszar.hu
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Az idősebbek, de mi fiatalabbak is még emlékezhetünk arra, hogy gyermekkorunkban nem volt 

szükség számítógépre, mobiltelefonra ahhoz, hogy játszunk. Szabadidőnket jókedvvel, önfeledt 

játékkal töltöttük ki. Nagyszüleink játékait most kipróbálhatták a gyerekek és felnőttek egyaránt: 

volt itt gólyaláb, patkós erőpróba, diótörő, karikadobáló, csoszogó, babzsák reptető, lovagi torna, 

lengőteke, óriás dobókocka, óriás malom, kukoricázó és morzsoló, virágos és vödrös célba dobó. 

A szeretetvendégségben egész este szerelmi bájitalok, szörpök, boszorkányos házi kutyulmányok 

kínáltattak a férfi és asszonynép szédítésére, a gyereksereg örömére. Szükség is volt rá, hiszen 

Áldott Napunk nem tétlenkedett, nagyon befűtött oda föntről. Kinek melege volt, megmosdhatott a 

vályúban a kút kristálytiszta vizében. 

De nem csak a Nap ontotta melegét, a kemencében is tűz sistergett, benne langalló sült. 

Sötétedést követően meggyújtásra került a szer tűz, melynek gyógyító erejétől a megtört szív 

gyógyulást szerezhetett, a kívánság teljesülhetett, a szerelmesek egymásra találhattak, a régi 

szerelmek megújulhattak, a gonosz lelkek füstté válhattak. 

Sámándobok hangja szólt, a Földünk szíve válaszolt. Teremtésünk ősi hangja, hitünk, álmunk 

visszaadta. Áldást hozott szép honunkra, népünkre és otthonunkra. 

Késő este a furulya is előkerült, kinek kedve kerekedett, a lazsnakon elheveredhetett, páratlan 

népdalkincsünkből válogatott énekeket énekelhetett. 

E szép estére idén is elfogadta meghívásunkat Bruncz Jani bácsi és felesége. Jani bácsi most sem 

jött üres kézzel. Ajándékot hozott az iskolánknak és az óvodánknak. Kereste az óvoda és az iskola 

képviselőit, de nem tudta átadni az ajándékát személyesen, ezért nekem adta oda, s kért, hogy 

továbbítsam. A két gyönyörű dolgos és szorgos kezével faragott faliképet.  Az iskoláén a tanulságos 

felirat: „A leckét az iskola adja fel, de az élet kérdezi ki.”  

A végszó a köszöneté. Ez a rendezvény az előző évekhez hasonlóan javarészt felajánlásokból, 

támogatásokból valósult meg. Nehéz helyzetben vagyok, szívem szerint mindenkit felsorolnék, aki 

segített, de ez nagyon nehéz feladat. De hadd próbálkozzam meg vele, hiszen nagyon nagy örömöt 

okoztak ezek a segítőkész emberek. Köszönjük: Fister Mária Magdolnának és a Tátos dobkörnek a 

tűz szertartás lebonyolítását; az Éltető Értékeinkért Egyesületnek, hogy ismeretlenül is barátokként 

jöttek hozzánk; Molnár Szilárdnak a palacsintasütés koordinálását; Sántik Lacinak, Polgár Attilának 

és feleségének Andinak a kemencében sült langallót, melyhez az alapanyagokat teljes egészében 

Böőr Péter ajánlotta fel; Schnepf Zoli barátunknak a furulyaszót; Iván Árpinak és Ihász Judit 

barátainknak a hun áldost; borászainknak a bort, Békási Iminek a szódát. Nem csak a palacsintából 

fogyott rekord mennyiség, de a szódából is. 

Hálás köszönet az önkormányzat alkalmazottainak, az Ászári Honismereti és Helytörténeti 

Egyesület tagjainak, a civil szervezetek közreműködőinek, mindenkinek, aki cipekedett, szervezett, 

bort, pálinkát, szörpöt, süteményt, pogácsát hozott és oly sok mindent felajánlott. Köszönet a 

palacsinta sátorban serénykedőknek. Köszönet az Ászár Községért Közalapítványnak a palacsinta 

alapanyagának finanszírozásáért. Köszönet a múzeumokban őrködőknek. Ne feledkezzünk meg 

azokról a családokról, akiknek jóvoltából ilyen szép a Gurdon-tér, mert virágokat ültettek és 

gondoznak.  

Persze a vendégeket is köszönet illeti, mert megtisztelték rendezvényünket, bennünket. 

A Jó Isten fizesse meg mindenkinek a támogatását, részvételét!  

SZER-ETET-tel. Többen is kérdezték tőlem, hogy ez miért így volt leírva a meghívón. 

Azért, mert a magyar nyelv magyar eredetű. A magyar nyelvet az idők végtelensége szülte. 

Önmagából eredő ősnyelv. A legcsodálatosabb. Mert a SZER – legősibb és legfontosabb ősi 

szógyökünk – ETET, azaz táplál.  

Tehát a SZERETET etet. SZERetet és SZERelem, a két ősi teremtő és soha el nem múló tápláló 

energia. Amin nem szabad hagynunk, hogy eluralkodjon a gyűlölet, mert a gyűl-ÖL-et ÖL, azaz 

elpusztít. Tehát: SZER-ETET-tel lejegyezte: Kohlné Ivánkai Katalin 
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BUDAPEST MENTŐSZERVEZET ÁSZÁRON 

2016. május 28-29-én Ászáron tartott gyakorlatot a Budapest Mentőszervezet városi kutató-mentő 

komponense Elekes Gábor, egykori bányamentő, és a Magyarországi Különleges Mentő Egylet 

további néhány tagjának szakmai vezetésével. A gyakorlaton több, mint 40 fő vett részt, köztük 

műszaki mentők, kötéltechnikai mentők, elsősegélynyújtók, keresőkutyák és gazdáik. 

A gyakorlat egy beállított szituáción alapult, mely szerint egy kitalált országban, Lambériában 

földrengés következett be május 24-én, kedden, mely következtében épületek dőltek össze, és 

emberek rekedtek a romok alatt. A Budapest Mentőszervezet a nemzetközi protokollnak 

megfelelően felajánlotta segítségét, melyet a földrengés sújtotta ország el is fogadott, így 28-án, 

szombaton korareggel megérkeztek csapatai a gyakorlat helyszínére, az ászári volt keményítőgyár 

területére. 

A lepakolást követően kialakításra került egy kereső, három műszaki mentő, egy elsősegélynyújtó, 

és egy logisztika-vezetésbiztosítás csapat, melyek megkezdték a munkát a különböző, előre 

berendezett pályákon. A műszaki mentő csapatok dolga nem volt egyszerű: az egyik helyszínen egy 

kb 2 méter magasságban lévő ablak volt az egyetlen használható „bejárat”, miután ezen bejutottak 

az épületbe, szűk helyen kellett átvágniuk a falat a továbbhaladáshoz. Ezt követően szintén szűk, 

törmelékekkel teli lépcsőn kellett leküzdeniük magukat, melynek alján szintén akadályba ütköztek, 

végül bejutottak abba a helyiségbe, ahol az előzetes információ szerint sérült lehet, őt a 

keresőkutyák segítségével megtalálták, majd az elsősegélynyújtó csapat ellátása után ugyanazon a 

szűk terepen szállítottak ki a romos épületből. 

Közben egy négy fős csapat egy másik épület magas megtámasztásán dolgozott, aminek 

specialitása az, hogy 6-8 méter magasságig kellett építeni. Ezt a fajta megtámasztást nem sokan 

használják, ugyanis nagyon precízen, pontosan kell építeni, és időigényes is. Az épület egy másik 

részén egy kisebb csapat futógerendás megtámasztást is végrehajtott, aminek annyi a lényege, hogy 

szegek használata nélkül, a méretre vágott faanyagok egymásnak feszülésével biztosítja az épületet. 

A keresőkutyák az épületekben, illetve szabadtéren is dolgoztak, a két nap alatt szinte folyamatosan. 

Tréning gyanánt a feladatok között gyakran bújtak el és játszottak sérültet az önkéntesek, ezzel 

folyamatos munkát adva a kutyáknak. 

A gyakorlat részeként tábor is épült, ahol hálósátrakban pihenhettek az önkéntesek éjszaka, illetve 

sátortető alatt, árnyékban étkezhettek, míg a Budapest Mentőszervezet logisztikai komponense, a 

Tranz-Org pedig telepítette a tábor áramellátását, a mobil zuhanyzót és wc-t. 

A gyakorlatra a helyi falunap keretében sokan kíváncsiak voltak, őket Bakai Kristóf elnök úr kísérte 

körbe a munkaterületen. 

Bakai Kristóf 

HÍREK A KUCKÓ OVIBÓL 

Most, hogy elérkeztünk a várva várt pihenéshez, röviden összefoglalnám a tavasz folyamán lezajlott 

eseményeinket. 

Április közepén megtörtént a leendő óvodások beíratása, ami nagy örömmel töltött el bennünket. 

Az apróságok és szüleik, a két nap alatt, ami a rendelkezésükre állt, szépen, sorban megérkeztek 

hozzánk. Miután a papírformát elintéztük, egy kicsit összeismerkedtünk velük, megbeszéltük kinek, 

mi legyen a jele, és azt is hogyan fog zajlani az „új élet”, az oviban. Úgy érzem, a szülők jobban 

meg vannak ijedve, mint a gyerekek, de mindenkit megnyugtattam, hogy hamar bele fognak szokni 

az új helyzetbe. Nagyon szép számmal érkeztek hozzánk leendő óvodásaink, így remélhetőleg 

létszám gondjaink sem lesznek. 

Április folyamán nagyon készült minden csoport az Anyák napi ünnepségre. Az óvó nénik, minden 

csoportban, megható és szép műsort állítottak össze. Az „előadások” ideje alatt, bizony nem kevés 
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papír zsebkendő került elő a zsebekből, táskákból, mind az Édesanyák, mind pedig a gyermekek 

részéről. 

Méltón ünnepeltük meg szépen sorban, a Víz, a Föld és a Madarak és Fák Világnapját. Délelőtti 

vetélkedőkkel, rajzokkal, festéssel emlékeztünk meg ezen eseményekről. 

Májusban, pihenésképpen, miközben készültünk már az évzárókra, gyermeknapot is tartottunk, 

május 20-án délután. Sportvetélkedőt, kézműves foglalkozást tartottunk, valamint két ugráló vár és 

arcfestés állt a gyerekek rendelkezésére. A dadus nénik készítettek szendvicseket, valamint 

rágcsálnivaló és innivaló is várta az ugrálásban, sportban elfáradt, megéhezett és megszomjazott 

lurkókat. Köszönöm mindenkinek a délután nyújtott segítséget (kolléganőknek és szülőknek 

egyaránt). 

Áprilisban a Léghajó Meseszínház (interaktív), májusban pedig az Ákom-bákom Bábszínház 

látogatott meg és szórakoztatott bennünket színvonalas előadásával. 

Nagycsoportosaink voltak kirándulni Budapesten, a Minipoliszban, ahol a gyermekek is felnőttek 

lehettek egy napra. Nagyon élvezték a kirándulást, elmondásaik alapján a legjobban a 

bevásárlóközpont tetszett nekik, ahol ők magunk húzhatták le a megvásárolt árukat a szalagon, na 

és persze a pizzázó.  

Az évzárók nagyon jól sikerültek minden csoportban, én személy szerint nagyon büszke vagyok 

minden gyermekre és nem utolsó sorban a felkészítő pedagógusokra és dadus nénikre, hiszen nem 

kevés munka, ennyi kisemberrel olyan műsort megtanítani, amivel aztán a „nagyközönség elé” is ki 

lehet állni. 

A nagy csoportosok évzáróval egybekötött ballagása, az idén is a Közösségi Házban zajlott, nagyon 

sok vendégünk volt, és a gyermekek, ezt, egy szuperül sikerült műsorral hálálták meg. Igazán 

büszkék lehetnek a szülők csemetéikre. 

Júniusban a középsősök ellátogattak Győrbe az Ugriparkba és a Vaskakas Bábszínházban 

megnézték Jancsi és Juliska történetét. Ők is nagyon sok élménnyel tértek haza a kirándulásról. 

A kis csoportosok is tettek hozzájuk mérten kirándulást, ők a Keréktelekin lévő horgásztónál 

tölthettek egy nagyon kellemes napot. Igazi piknik hangulat volt, plédek, labda, „pecázás”, tárcsán 

sütés, jégkrém, és nem utolsósorban hintózás. Felnőttek, gyerekek egyaránt jól érezhették, sőt jól is 

érezték magukat, ezen a szép, kimondottan verőfényes napon. 

Nagyon szépen köszönöm az ottani horgászegyesület elnökének, hogy lehetőséget biztosított 

számunkra, hogy egy ilyen remek napot tölthettünk náluk. Köszönöm a segítséget a sütésnél, a 

horgászatnál és hogy használhattuk egész nap az épületet is. A környezet gyönyörű és szépen 

rendben tartott, igazi élmény volt. Köszönöm a szülőknek is a segítséget, a sok finomságot, a 

felajánlott, mindenkinek elegendő nagyon finom szalonnát. Egyik kislányunk családja pedig 

élményt nyújtó hintózással lepte meg a kicsiket és nagyokat egyaránt. KÖSZÖNJÜK! 

Részt vettünk idén is az ászári falunapon, ahol sportvetélkedőkkel és aszfaltrajzversennyel vártuk a 

bitumenes pályán a vállalkozó szellemű résztvevőket, akik finomságokkal lettek jutalmazva, hogy a 

rekkenő hőségben is hősiesen gördeszkáztak és végezték a tréfás vetélkedőket. A rajzolós részlegen 

is csodaszép alkotások születtek, mindenki érdeklődésének és tehetségének megfelelő művet 

készített, egyesek még az anyukák segítségét is igénybe vették, ami persze nem volt kizáró ok. 

Köszönöm a kolléganőknek és persze a résztvevőknek egyaránt a hozzáállást. 

Pedagógusnap alkalmából nagyon szép ünnepségen vehettünk részt a Közösségi Házban az 

önkormányzat jóvoltából. Jól esik, hogy rólunk is megemlékeznek, és minden évben gondolnak 

ránk, egy kis zenével, verssel, ajándékkal lepnek meg bennünket. Ezt a szép napot az Aranyfürt 

Vendéglőben zártuk finom vacsorával megkoronázva. NAGYON KÖSZÖNJÜK! 

Miután minden program lezajlott, mi is lezártuk a nevelési évet és mindenki otthon töltheti egy 

rövid ideig, megérdemelt pihenését.  
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Mindenkinek (gyermeknek, felnőttnek) nagyon jó pihenést, kellemes nyarat kívánok az 

Ászári Kuckó Óvoda dolgozóinak nevében!  

Novák Viola intézményvezető 

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI 

S o h a  n e  l e g y e n  r o s s z a b b  s z e z o n j a  a z  Á s z á r i  K S E - n e k  

Véget ért a 2015/16-os labdarúgó szezon, jelképesen bezárta kapuit az Ászári KSE is néhány hétre.  

De mit is hozott nekünk a 2015 augusztustól 2016 júniusig terjedő időszak? 

Az egyesület a Komárom-Esztergom megyei labdarúgó bajnokság Megye II. osztályában szerepelt.  

A felnőtt csapat mellett U19 (ifi) és U16 korosztályos utánpótlás csapatok versenyeztek, s a Bozsik 

programban az U7, U9, U11 és U13 korosztályok mérettettek meg  a Bábolnai alközpont tornáin. 

Voltak örömteli, szép pillanatok, voltak bosszankodások, voltak bakik , Volt jó hangulat a pályán és 

pálya szélen, s volt olyan, hogy nyomdafestéket nem tűrő hangulatba kerültünk. De mindent 

összevetve sikeres évet tudhat maga mögött az Ászári KSE. 

A Bozsikban szereplő gyerekek Lengyel Levente, Lengyel László és Horváth Attila vezetésével 

sorra nyerték a csoportban a tornákat. Már többször írtuk, hogy a Bozsik programban nincs 

pontgyűjtés, nincs az évad végén éremosztás, de ha lenne, az ászári „bozsikos” focisták igen szépen 

csillogó érmeket kapnának. Kiemelkedtek küzdeni tudásban, csapatjátékban, labdakezelésben. 

Ebben a korosztályban az idei évben 36 igazolt kis labdarúgóval dolgoztak az edzők, míg az U16, 

U19 és felnőtt csapatnak összesen ebben az évadban 58 igazolt játékosa volt.  

Az U16 korosztály a Gyémánt-Fürdő „B” csoportban szerepelt. Az eredetileg 11 csapatból álló 

csoport Süttő visszalépése után 10-re fogyatkozott. A mezőnyben a serdülőink a 14 megnyert és 

csak 4 elveszített mérkőzéssel összegyűjtött 42 pontjukkal a dobogó harmadik fokára állhattak. Az 

eredmény Ligeti Dániel (a felnőtt csapat tagja) edző és a csapat közös munkáját dicséri. Az érmeket 

és a kupát 2016. június 5-én ünnepélyes keretek között vehették át az U16 csapat tagjai az utolsó 

hazai mérkőzésen. 

Az U19-esek a Megye II. osztályban 16 csapatból álló mezőnyben mérettettek meg hétről hétre. A 

lejátszott 30 mérkőzésből 24-et megnyertek a fiúk, három alkalommal döntetlenre hozták a meccset 

és csak 3 alkalommal hagyták el vesztesen a pályát. Az összegyűjtött 75 pont azt jelentette, hogy az 

Ászári KSE U19-es korosztálya lett a Megye II. bajnoka. A csapatot Rakó László edző vezette a 

bajnokságban, de Ligeti Dániel edzői munkája is nagyban hozzájárult a kiváló eredményhez, hiszen 

az ifi csapat jelentős része egyben az U16-os csapat tagja is. Így még inkább elismerésre méltó 

mindkét eredmény, hiszen a gyerekek közül 14 fő szombaton és vasárnap is mérkőzést játszott. 

Az aranyérmeket és a kupát az U19 is 2016. június 5-én ünnepélyes keretek között vehette át. 

Csak érdekesség, hogy a jelenlegi U19 csapat magja (8 fő) 2010/11-es bajnokságban szintén 

aranyérmet szerzett az U16 korosztályban Rakó László vezetésével. A rájátszásban az a Piliscsév 

volt az ellenfele, akikkel 2015/16-ban az U19-es korosztályban is az 1-2. helyért küzdöttek, de 

végül Ászár 6 ponttal többet gyűjtött nagy riválisánál. 

Ez a szezon Ligeti Béla által irányított felnőtteknek is sokkal jobb eredményt hozott az előző 

éveknél. Csupán 1 ponttal elmaradva a 9-10. helyen végzettektől a 11. hely azt jelentette a csapat 

számára, hogy nem kellett izgulni a kiesés miatt, s a következő idényben is a Megye II. osztályban 

rúghatják a labdát a fiúk. Bizakodásra ad okot, hogy a lejátszott mérkőzések több mint felén pontot 

szerzett a csapat (10 megnyert és 6 döntetlen), s a 36 pont jelentős javulás az előző szezonban 

szerzett 16 ponthoz képest.  

Az utolsó hazai mérkőzésen 2016. június 5-én Környe (aki a 2.helyen zárt) nagy küzdelemben 

döntetlent harcoltak ki a felnőttek. A mérkőzés után jó hangulatú évadzárással köszöntük meg 

mindenkinek a munkáját és közösen ünnepeltük a dobogón végzett csapatainkat. 
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A vezetőség köszöni minden egyesületi tagnak, edzőknek,  rendezőknek,  családtagoknak, 

szurkolóknak a 2015/16-ban végzett munkát, biztatatást, amelynek eredményeként szép bajnoki 

évet zárt az Ászári KSE. 

Ezúton is nagyon köszönjük a felnőtteknek, hogy az ifi csapatot már a Piliscsév elleni mérkőzésen 

(amelyen már eldőlt, hogy bajnok lesz Ászár) sorfallal és pezsgővel köszöntötte. Talán nem is 

gondolnátok, milyen nagy elismerés ez a fiataloknak. Szép volt fiúk! 

A 2016/17-es szezonban is mindenkire számítunk, hogy ismét sikeres évadot zárhasson az Ászári 

KSE! Hajrá Ászár! 

Varga Ferenc SE elnök 

Utószó a sikeres évadhoz 

Az Ászári KSE sikeréhez sokan hozzájárultak, sportolók, edzők, rendezők, segítők, családtagok, 

szurkolók. De van valaki, aki mindezt mesterien koordinálja, irányítja, összefogja. Valaki, aki buszt 

szervez, sportorvost rendez, pályát fest, pótfelszerelésről gondoskodik, versenyengedélyeket, 

átigazolásokat intéz, gondoskodik a mérkőzés utáni zsíros kenyérről és itókáról, fuvaroz, társadalmi 

munkát szervez, amelyen aktívan részt is vesz, bált rendez és oldalakon keresztül sorolhatnánk mi 

mindennel járul hozzá az egyesület zökkenőmentes működéséhez, sikereihez.  

Köszönjük Varga Fecó, a Jó Isten adjon erőt, egészséget a mindennapi munkád és a sportköri elnöki 

tevékenységed folytatásához. 

A KSE tagsága nevében: Baksa Zoltánné 

K i r á n d u l t u n k  

Május 7-én ismét indult a „Retro” járat. Immár 6. alkalommal szervezte Czigány Tiborné Ibolya 

ezt a kirándulást az 1970-es évjáratú, farmotoros Ikarus 55-ös busszal.  Az Őrség bejárása és e szép 

vidék megcsodálása szerepelt a programban. 

Egy érdekes esemény is gazdagította kirándulásunkat, mivel Tapolcán aznap került 

megrendezésre az első nemzetközi busztalálkozó, ahol közel 50 db-os flotta boldogan tett egy kört a 

Káli medencében, sok-sok embernek örömet szerezve, visszaemlékezve a régi időkre. 

A sok szép, „öreg járgányban” való gyönyörködés után kicsit lassan, kicsit javítgatva, de estére 

megérkeztünk Szalafőre, a Gatter fogadóba. 

Így az igazi ismerkedésünket e különleges tájjal, az őrállók földjével másnap kezdtük meg. 2002 

óta nemzeti parki oltalom alatt áll, ott ahol megmerülni jó: az Árpádkori templomok, haranglábak 

hangulatában, a színpompás réteket fodrozó szellősimogatásában. Ott, ahol szerről-szerre 

barangolva, völgytalpból a dombhátra, a felfedezés öröme által üzen a táj. Ahol a szónak még súlya 

és íze, a régi neveknek csengése, a megőrzött tárgyaknak és a tájba simuló épületeknek üzenete van. 

Ez az egyetlen olyan tájegység, ahol a lakosság a honfoglalás óta folyamatosan egyhelyben él. 

Láthattuk milyen a kerített ház, mi a kástu, mi készül kópickötéssel, mire szolgált a tóka. 

Az őrségi néplélek alakításában, a szűkebb pátria szeretetében, a vérzivataros idők méltósággal 

való viselésében, mindig fontos szerepet játszott a vallásgyakorlás megszentelt helyszínei is. Így 

csodálkozhattunk az Őriszentpéteri erődtemplomban, a Veleméri Szentháromság templomában, 

amit a fény templomaként is emlegetnek, a fakazettás Szentgyörgyvölgyi református templomban, 

valamint a Magyarföldi fagerendás (egyedüli Magyarországon) templomban. S, hogy a testnek is 

megadjuk ami „jár”, belekóstoltunk az Őrség jellegzetes ételeibe is. Hisz nem lehet kihagyni a 

dödöllét, a tökös-mákos rétest, vasi pecsenyét. Az itteniek a zöldfőzeléket urasnak tartották, mert – 

„nem tömíti a gyomrot.”- 

Sok-sok új ismerettel gyarapodva délutáni utunkat megkezdtük hazafelé, de még a Jáki templom 

varázslatos szépségében gyönyörködtünk. Ez az egykori bencés apátság, a hazai középkori 

nemzetségi monostorok egyedülálló épségben fennmaradt képviselője. A templom csodálatos 

módon illik a környező tájba, már 10 km-ről is jól látható, mintegy uralja a vidéket. 
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Köszönjük az „Öreghölgynek” – (így nevezetük a buszt Dürrenmatt után szabadon) -, hogy ilyen 

csodás helyre jutunk el vele, a biztos kezekkel vezető Arnold Richárddal- 

Kipihenve a 2 nap fáradalmait és feldolgozva a sok látnivalót máris, június 5-én egy egynapos 

kirándulásra indultunk az Esterházy család nyomába. Utunk első állomása Döbrönte volt.  Az 

Észak-Bakony lankás dombvidékén, a Bitva patak völgyében található ez a kis falu 270 lelkes 

németajkú lakóival. „Urak laka” néven is emlegetik, a Somogyi család leszármazottai építettek itt 

egy kis templomot – a Gannai kicsinyített – másaként. A hegyeket borító végtelen erdőrengeteg 

sokáig királyi vadászatok színhelye volt. A várból jól ellenőrizhették a Bakony rengetegébe vezető 

utakat. A várból ma már csak romok láthatók, melyet a régi időkben „Rablólovagok fészkének” is 

neveztek. Utunkat Gannán folytattuk, itt találkozhattunk az Esterházyak szellemével.  A Panteonban 

– ami a Római kicsinyített mása – 52 Esterházy álmodik, a nehéz levegőjű, dohos, történelemmel 

terhelt, terhes örökkévalóságban, ahová mindig beszűrődik egy kis fény bizonyságul annak, hogy 

valahol az élet és a halál határának titokzatos ösvényén járunk,  „mi még itt – ők már odaát”! Az 

altemplom kerek oltára világhírű, hisz itt szinkronban miséznek a papok, fehér ruhában az élőkért, 

feketében a holtakért. E különös hely után érkeztünk meg Pápára. Elsőként a város, majd a vár 

történelmével ismerkedtünk, hisz itt már I. Szent István királyunk egy királyi udvarházat hozott 

létre. Csodás látványban volt részünk, hogy a lepusztult, romos épületet milyen szépen rendbe 

hozták, ismét kezd régi pompájában ragyogni. Kastélylátogatásunk során az idegenvezetésnek 

kedves színfoltjaként említést érdemel, hogy az egymásba nyíló termekben, korhű ruhákban „úri” 

fogadtatásban volt részünk.  Gyönyörködhettünk a Nádor-teremben és az Ősök csarnokában is. 

Mivel Pápa nagyon gazdag látnivalókban, így mindenki választhatott szabadon, hogy mit szeretne 

megnézni. Jártunk a jobb sorsra váró Zsinagógában, mely építészetileg romos állapotában is 

lenyűgöző (Magyarország harmadik legnagyobb Zsinagógája). Megnézhettük a Református 

Gyűjteményben lévő ritka kincset, a múmiát és a koporsót, valamint az egykori Kluge cég Kékfestő 

műhelyét. 

Utunk végén egy kicsit elcsendesedve a Római Katolikus Plébániatemplomot is körbejártuk, a 

„Nagytemplom” nemcsak Pápa, hanem a Dunántúl egyik legjelentősebb műemléke.  Sok szép 

látnivaló fért e napba, s készülünk a következőre: július 10-én indulunk, hogy ismereteinket 

bővíthessük és egy vidám együtt töltött napban legyen ismét részünk. Úticélunk Pannonhalma és 

Győr lesz. 

Mazalin Zsuzsanna 

N y á r i  p i h e n ő  e l ő t t …  

Mint az előző számban írtuk, sikerült májfát (ha nem is nagyot és szépet!) állítanunk. Körbejártuk, 

egy kicsit énekeltünk a Kerékteleki Dalkörrel együtt. 

Sajnos a kitáncolás június elején elmaradt, mivel a falunapi programra a Tanyi testvérklubunk 

nem érkezett meg, de majd jövőre ismét próbálkozunk. 

S ha már írtam a falunapot, itt szeretném megemlíteni, hogy nagyon-nagy örömünkre a Pótkerék 

együttessel azt hiszem sikerült egy-két vidám percet szerezni lakosainknak. Jó ez az „egymásra 

találás”, azon leszünk, hogy a későbbiekben is minél több időt tudjunk majd együtt eltölteni. 

Mint minden évben, a tanévnek júniusban vége van. Kis klubunk is tartja a „tanévet”, így mi is 

elérkeztünk a záró találkozóhoz. Majd szeptemberben ismét nekünk is, új tanév kezdődik, immár 

lassan a 20. 

S, hogy ez az évzáró kicsit ünnepélyes, megható és más is legyen, mint az eddigiek, így egy 

kirándulással összekötött „nyári névnaposokat” ünneplő programot szerveztünk. 

Utunk első állomásaként a Majki remeteségbe látogattunk el, ahol a kamalduli rend 

(némaszerzetesek) felújított épületeit csodáltuk meg. Érdekes volt hallani a néma barátokról és 

életükről. Kellemes illatával feledhetetlen a házak közti levendulamező és gyógynövénykert . 
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Majd a Várgesztesi várat rohamoztuk meg, könnyen ment, mivel csak körbe sétálni lehetett, 

ugyanis felújítás miatt zárva volt/ van. Még mi ezt a „hadműveletet végeztük”, addig férfitagjaink is 

megküzdöttek a tűzzel és a bogrács felállításával. Győzedelmüket bizonyítva, finom paprikás 

krumplit készítettek ebédre. Elénekeltük névnaposaink dalait, s vidáman indultunk hazafelé. 

Útközben gyönyörködtünk még a Vérteskozmai kis faluban, megnéztük Gánt főterét, végig 

mentünk a Csákberény -Csókakő-Móri-szőlőterületen. Tartalmas, szép nap volt, s most mindenki 

megkezdheti jól megérdemelt nyári pihenőjét, unokáik körében. 

Szeptemberben reméljük nekünk is szól majd a csengő, új tanév, új feladatokkal, de a régi, lelkes 

kiscsapattal. 

GONDOLATÉBRESZTŐ TALÁLKOZÁSOK ÁSZÁRON 

Fenyő Iván Ászáron 
A Gondolatébresztő Találkozások nagy sikerű Életkedv előadása után máris itt a következő, 
gondolatokat ébresztő előadás.  
A meghívott vendég pedig nem más, mint Fenyő Iván! Sokaknak ismerős lehet a név, hiszen 
népszerű színészről lévén szó több színházi és filmes szerepe közül emlékezhetünk rá az S.O.S 
szerelem!, vagy a Szabadság, szerelem című filmekből. A kétezres évek elején még sokan 
nőcsábásznak, beképzelt sztárnak titulálták, a saját bevallása szerint is joggal. Hiszen a hirtelen 
jött sztárság megszédítette, és ő kiélvezte minden egyes percét. Mígnem egy 2007-es autóbaleset 
ráébresztette, nem az a helyes út, amin eddig járt. Elkezdett nem a külvilágra, hanem befelé 
figyelni. Járt Nepálban, Brazíliában, részt vett különböző elvonulásokon, hogy megérezze és 
megértse, mi is az ő igazi küldetése. Az elmúlt években a szellemi és lelki fejlődés magas lépcsőit 
járta be, melynek során megtanult a belső hangjára figyelni és aszerint élni az életét. Célja az, hogy 
a megszerzett tapasztalatait tovább adja, segítve ezzel másokat is a helyes út megtalálásában. 2014-
ben megjelent Észlelések, avagy egy gondolkodó ember naplója című könyve, illetve több előadása 
mellett idén nyár elején megszervezte az első Fény konferenciát. 
Az ászári előadás kapcsán arra kértem, meséljen nekünk arról az időszakról, amikor elindult azon 
az úton, ami valóban az övé. Hogyan jöttek a felismerések, hogyan tudta a régi élete tapasztalatait 
tudatosítani, megérteni mi miért történt. A váltás, változás történetét pedig az önismeret, saját Út 
és tudatosság témája köré fonja majd.  
Ajánlom az előadást mindazoknak, akik már ráléptek, vagy szeretnének az önismeret rögös ámde 
csodálatos útjára lépni. Biztos vagyok benne, hogy újra sok „Hogyan?”-ra kapjuk meg a választ és 
jó pár olyan gondolatot fogunk hallani, amik inspirálni fognak a változás felé vezető úton és sokáig 
elkísérnek majd. 

Az előadás időpontja: 2016. július 26. kedd, 18:00-19:00 
Helyszín: Jászai Mari Általános Iskola aulája 

Belépőjegy ára: 2400 Ft/1 db 
!!! Hívja el ismerőseit és vegyék meg olcsóbban jegyüket !!! 
4600Ft/2db,   6600Ft/3db,   8400Ft/4db,   10000Ft/5db 

Jegyrendelés: 20/555-92-55, facebook: Vidáné Sinigla Melinda 
e-mail: sinigla.melis@gmail.com 

További információkért és ajándék belépőjegyekért keresse a facebook-on a Gondolatébresztő 
Találkozások oldalát!  

Sok szeretettel várok minden kedves érdeklődőt!  Vidáné Sinigla Melinda, szervező 

mailto:sinigla.melis@gmail.com
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NYÁRI TÁBOROK 
Az Ászári Jászai Mari Általános Iskola a nyár folyamán két alkalommal nyári tábort szervez. Az 

időpontok: 

2016.07.25-07.29-ig, valamint 2016.08.22-08.26-ig. 
Az 5 napos táborok részvételi díja programokkal, reggelivel és ebéddel 13 000 Ft. 

Jelentkezni az iskolánkban lehet szerdai napokon 8
00

-tól 12
00

-ig személyesen, vagy ugyanebben az 

időpontban a 06/34/352-386-os telefonszámon. 

Tervezett program, ami az időjárás függvényében változhat:  

1. nap (hétfő): 

Gyülekező: 8
00

-8
30 

Reggeli: 8
30

-9
00

 

Délelőtti program: kézműves foglalkozás, játék  

Ebéd: 12
00

-12
30 

az iskolában 

Délutáni program: filmvetítés, játék 

Hazatérés: 16
00 

 

2. nap (kedd): 
Gyülekező: 8

00
-8

30
 

Reggeli: 8
30

-9
00

 

Program: strandolás, jó idő esetén Csopakon, rossz idő esetén Komáromban, a 

 Strand és termálfürdőben. Csatlakozni lehet szabad helyek 

 függvényében útiköltség és belépődíj befizetésével. 

Hazatérés: 19
00

 

 

3. nap (szerda): 
Gyülekező: 8

00
-8

30
  

Reggeli: 8
30

-9
00

 

Délelőtti program: játék, filmvetítés 

Ebéd: 12
00

-12
30 

 

Délutáni program: kerékpározás akadálypályán, játék, séta a tóhoz. 

Hazatérés: 16
00

 

 

4. nap (csütörtök): 

Gyülekező: 8
00

-8
30 

Reggeli: 8
30

-9
00

 

Program: Egész napos kerékpártúra Ölbőre, bográcsozás. 

Hazatérés: 16
00 

 

5. nap (péntek):  
Gyülekező: 8

00
-8

30 

Reggeli: 8
30

-9
00

 

Júliusban: Kirándulás Vinyére, ott egy rövid gyalogtúra 

Augusztusban: Fővárosi Nagycirkusz előadásának megtekintése, kitűnő tanulókkal. 

 Csatlakozni lehet a jegy és az útiköltség befizetésével, előzetes 

 jelentkezés alapján, szabad helyek függvényében. 

Hazatérés:  19
00

 

 

Várjuk jelentkezésed! 


