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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 1 7 .  S Z E P T E M B E R - O K T Ó B E R  
 

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 2017. szeptember 14-i rendes ülésen a Képviselő-testület Pékné Polgár Helga védőnői 

munkájáról szóló beszámolót elismerésének és köszönetének kifejezése mellett elfogadta, illetve 

engedélyezte egy korszerű hallásszűrő berendezés beszerzését. 

Novák Viola óvodavezetőnek az óvodai munkáról szóló beszámolóját szintén köszönetének 

kifejezése mellett elfogadta. 

A Testület a közbeszerzési szabályzatot felülvizsgálta, majd módosította, A Polgármesteri Hivatal 

felújításához kapcsolódva a közbeszerzési eljárás lefolytatására Bíráló Bizottságot választott. 

A képviselők az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. javaslatát a 2018-32. időszakra készült gördülő 

fejlesztési terv felújítási-pótlási tervrészek tekintetében megvitatták és elfogadták, majd döntöttek 

arról, hogy csatlakoznak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. 

évi pályázati fordulójához. 

Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az óvoda kerítésének, a Sörház utcai híd 

felújításának, illetve Kossuth L. u. 41. szám alatti ingatlan tetőjavításának elvégeztetésére.  

A Képviselő-testület pályázatot nyújtott be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, telephely 

korszerűsítést támogató program keretében, sportcélú ingatlanra irányuló építési célú beruházást és 

eszközbeszerzési fejlesztést célzó támogatásra, az ászári 240. hrsz-ú sporttelep kerítésének építése 

céljából, bruttó 5 518 150.-Ft értékben. 

A 2017. október 3-i rendkívüli ülésen 3 db technikai jellegű határozatot hozott a Képviselő-

testület. 

A 2017. október 19-i rendes ülésen a Képviselő-testület a József Attila Megyei Könyvtár 

beszámolóját a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tevékenységéről elfogadta. Sebestyén Viktor 

mezőőr beszámolója az ászári külterületeken végzett munkájáról szintén elfogadásra került.  

A Testület módosította a 2017. évi költségvetési rendeletét és a 2017. évi közbeszerzési tervét, majd 

két új rendeletet alkotott:  

 A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, 

feltételeiről és tilalmáról szóló rendelet: 

 A rendelet hatálya kiterjed Ászár község közigazgatási területén a közterületen, közterületnek 

nem minősülő ingatlanon, közterületről látható reklám, reklámhordozó elhelyezésre. 

 A rendelet hatálya alá tartozó területen reklám, reklámhordozó és cégér elhelyezése a helyi 

településképi rendelet hatálybalépéséig (várhatóan 2018. január) nem megengedett. 
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 E rendelet hatálybalépését megelőzően jogszerűen elhelyezett reklámhordozókon történő 

plakátcsere megengedett. 

 A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet 

  A képviselő-testület elrendeli a helyi népszavazást, ha azt a település választópolgárai legalább 

húsz százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezte. 

Pekár Zsolt polgármester 

A n ya kö n yv i  h í r e k  

Sok szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóit: 

Druga Imre és Horváth Erzsébet kisfia: Imre 

Neuhauser Péter és Ágoston Hajnalka kislánya: Zita 

Házasságot kötöttek Ászáron: 

Mészáros Viktória és Szabó Árpád 

Barta Marianna és Tárnok Tibor 

Szívből gratulálunk a házaspároknak! 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 

Biliczky László (39) 

Baráth Lajosné sz.: Szekeres Teréz (83) 

Gálos Csaba Béla (69) 

Végh Mihály (85) 

Lanczendorfer Melinda aljegyző 

H I R D E T M É N Y  

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évben természetbeni szociális juttatásként 

szociális tűzifát biztosít az arra rászorulóknak, összesen 72 erdei m
3
 tűzifa készlet erejéig. 

Szociális tűzifára jogosult az a személy 

 akinek a lakásában a fával fűtés biztosított, 

 akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, 71250 Ft-ot, 

 egyedi elbírálás alapján szociális tűzifára jogosult az a személy is, akinek a háztartásában az 

egy főre jutó havi jövedelem az előző pontban meghatározott összeghatárt legfeljebb 50%-

kal meghaladja. 

Előnyben részesül az a kérelmező, aki 

 aktív korúak ellátásában, 

 időskorúak járadékában,  

 vagy települési támogatásként, helyi lakásfenntartási támogatásban részesül. 

 vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel. 

A támogatás mértéke, háztartásonként legfeljebb 5 köbméter mennyiség lehet. 

A kérelem benyújtási határideje: 2017. december 15. 

Kérelem nyomtatvány beszerezhető személyesen a Polgármesteri Hivatalban. 

Pekár Zsolt polgármester 
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HÍREK A KUCKÓ ÓVODÁBÓL 

A nyári pihenés után, szeptember 1-jén megkezdtük az új nevelési évet az óvodában. Beletelt egy-

két hétbe, amíg minden és mindenki visszaállt a régi kerékvágásba. Ennyi idő kellett ahhoz is, hogy 

a lemaradó gyermekek megszokják új csoportjukat, óvó- és dadus nénijüket, valamint társaikat. 

Újonnan érkező kis csoportosainkat várta a már előre elkészített jelük a folyosón és a rengeteg 

újdonság a Maci csoportban. 

Erre a nevelési évre talán még jobban kellett készülnünk, mint az előzőekre, hiszen nagyon sok 

apróság érkezik hozzánk. A szorgalmi idő (május) végére, 72 kisgyermek fogja intézményünket 

látogatni, tehát minden csoport teltházas lesz, jelenleg 63 fő a létszámunk. 

Szeptemberben mindig sok a dolgunk, gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. Meg kell terveznünk, 

szerveznünk az előttünk álló évet, programokkal feltölteni, megvalósítani azokat. Ehhez, volt 

szükség a nyári pihenésre, hogy újult erővel tudjunk mindannyian nekilátni az elénk kitűzött 

céloknak. 

A beszoktatás a kis csoportban, szépen, folyamatosan zajlik, egy-egy sírós reggelt leszámítva, de 

náluk még ez is belefér. 

A másik két csoportban pedig már érdemi munka folyik, hogy már meglévő ismereteiket, tudásukat 

bővítsük, nevelésüket, viselkedésüket a szülőkkel együttműködve fejlesszük. 

Szeptemberben a nagy csoportosokkal 10 alkalmas úszásoktatáson vettünk részt Kisbéren a 

Kincsem Hotelben. Ennek finanszírozása a szülők és az Ászári OVI Alapítvány segítségével 

valósult meg. Köszönjük a szülőknek, hogy vállalták az oktatás anyagi fedezetét, így a gyermekek 

nagy része már biztonsággal közlekedik a vízben. Köszönjük az alapítvány hozzájárulását is, így a 

szülők terhe, bizonyos mértékben enyhítve lett. Az utazáshoz Polgármester Úr biztosította 

számunkra az önkormányzat kis buszát ingyen és bérmentve, melyért nem tudunk elég hálásak 

lenni. Sofőr bácsink, a végtelenül türelmes Hadnagy Laci bácsi volt, akinek itt is szeretném 

megköszönni, hogy 10 reggel a rendelkezésünkre állt és háztól-házig szállított bennünket. 

Október elején megünnepeltük az Állatok Világnapját. Az óvoda aulájába rengeteg kisállat érkezett, 

a gyermekek nem kis örömére. A cicától elkezdve, az aranyhalon, kanárin, tengeri malacon, fürjön 

át még nagyon sokféle állatkát ismerhettek meg közelebbről a lurkók, sőt, volt olyan is, amit meg is 

simogathattak. Rendkívüli élmény volt, köszönet a családoknak, hogy elhozták kis kedvenceiket. 

Mindeközben már készültünk az Őszbúcsúztató szüreti mulatságra, amit most rendhagyó módon, a 

Közösségi Házban tartottunk, hiszen vendégül hívtuk a Kákics népzenei együttest, akik táncházzal 

örvendeztettek meg bennünket. Az élmény felnőttnek, gyermeknek fantasztikus volt. A táncház 

előtt nagyon rövid kis őszi műsorral készültünk a gyermekekkel, direkt azért, hogy számukra is 

mulatság legyen a mulatság, és ne izguljanak a hosszú műsor miatt. Miklós bácsi vezetésével 

rendkívül jó hangulatban telt a táncház, többféle utánzós, óvodásoknak való népi játékot 

játszottunk, és néhány tánclépéssel is megismerkedtünk. A végén, a népi hangszereket is 

megcsodálhattuk, és kitalálhattuk, hogy melyik micsoda. Úgy gondolom, hogy ez a nap is 

eredményesen és élményekben gazdagon zárult. Köszönet a Szülői Munkaközösségnek, hiszen, az 

anyagi részét, ők állták ennek a zenés-táncos megmozdulásnak. 

Ahogyan gondolom mindenki észrevette már, új kerítést kap óvodánk, ami már nagyon ránk fért. 

Így, sokkal esztétikusabban, szebben fog kinézni szűkebb környezetünk, mind a falu, mind pedig az 

óvoda felől nézve. Előkertünkbe szándékozunk új facsemetéket ültetni, melyek kisebb 
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lombkoronával rendelkeznek majd, mint az öreg nyárfák, és virágzáskor is kevesebb bosszúságot 

okoznak mindenki számára. Az óvoda épületén belül mindhárom csoportban kicserélésre kerülnek a 

régi, elavult, nagyon kevés fényt adó világítótestek, sokkal világosabbak lesznek a csoportszobák, 

így gyermekeink szemének egészsége is megóvásra kerül. Köszönjük a Képviselőtestületnek, hogy 

ezek a beruházások megvalósításra kerülnek. 

A továbbiakban készülünk a nagy csoportosokkal a Szép korúak Napjára, aztán Mikulásra, 

Karácsonyra, ezekről, majd a későbbiekben számolok be. 

További szép őszi napokat kívánok mindenkinek! 

Novák Viola intézményvezető 

HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

MDSZ nap 

Az idén ismét regisztrált iskolánk a Magyar Diáksport Szövetség weboldalának felületén az 

„Európai Diáksport Napja” rendezvényre. Maga az esemény 

szeptember utolsó hetének péntekén, jelen esetben Szent 

Mihály napján valósult meg. A hagyományokhoz híven 

ismét a futást, jelen esetben 2017 méter megtételét 

vállaltuk. 

A csodaszép, mondhatni nyári időben 180-nál több tanuló 

vállalta a megmérettetést. Fél 12-kor közös bemelegítésen 

vettek részt, ahol Betti néni vezetésével jól átmozgatták 

izomzatukat. Ezután az iskola elől osztályonkénti indítással 

vágtak neki a már kimért útnak.  

Az útvonal biztosítva volt (az előző évekhez hasonlóan) a 

polgárőrség (hálás köszönetünk érte) és pedagógusaink 

segítségével, akik a főútról nyíló utcákat biztosították.  

A gyerekek szétszakadva, ki-ki saját tempójában, de 

valamennyien kipirult arccal beérkeztek a célba. A 

korcsoportok szerinti eredményeket és helyezéseket Garas 

Mariann és Helbert Anita tanárnők jegyezték fel.  

A futás után jólesett az ebéd, a nagyoknak véget ért a tanítás, míg a kicsik folytatták szokásos napi 

munkájukat. 

Erdősi Gábor 

Őszi hulladékgyűjtés 

Október 5-én el sem hittük, hogy végre nem szakadt az eső, nem fújt a szél, nem volt az évszakhoz 

képest nagyon hideg (ez év tavaszi gyűjtés), azaz nagyon jó időben került sor a hulladékgyűjtésre. 

A gyerekek az idén is szépen teljesítettek, délutánra szinte megtelt a papíros konténer, sőt a vas- és 

fémhulladék még a földön maradt. A konyha melletti parkolórészen véleményem szerint 

rekordmennyiségű elektromos hulladékot hoztak polgáraink. Mivel ezek az eszközök tele vannak le 
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nem bomló alkotórészekkel, a mérgező anyagok után ezek okozzák legtöbb veszélyt 

környezetünkre. 

Ezek „megőrzéséről” a polgárőrök hajnal 3 óráig, utána pedig a kisbéri rendőrkapitányság járőrei 

gondoskodtak. Köszönet illeti őrző-védő munkájukat! 

Közhelynek tűnik, de elmondhatjuk, hogy sikeres napot zártunk. A lakosok megszabadultak 

felesleges hulladékaiktól, melyek így nem a falu szélére, az erdőbe, mezőre, tavak mellé, hanem 

rendeltetési helyükre kerülnek. A környezetünk megérdemli, hogy tisztán tartsuk, a gyerekeink 

környezettudatos nevelése pedig kiemelt és fontos feladata iskolánknak, mely Ökoiskola címet is 

viseli. 

Erdősi Gábor 

Horgászverseny Keréktelekin 

A kerékteleki tagintézmény az idén is megrendezte hagyományos horgászversenyét az iskolák 

tanulóinak közreműködésével. A csodaszép őszi időben lezajlott 

verseny nagyon jó hangulatban telt el. Péntek volt és 

tizenharmadika. A pecásoknak nem, de a halaknak szerencsét 

hozott ez a nap. A kopoltyúsok ugyanis nem 

nagyon haraptak a csalikra, a versenyzők 

annál jobban a vendéglátók által készített 

hagymás zsíros kenyérre. Izgalmak, nagy 

fogások, horogról történő visszaesések nem 

voltak.  

Több kisebb pikkelyes "elejtésével" végül is Ihász Jani, iskolánk 8. osztályos 

tanulója hozta el az első helyet. Gratulálunk teljesítményéhez. 

Köszönjük a lehetőséget a Kerékteleki Horgászegyesületnek, hogy ebben az 

évben is biztosították a verseny helyszínét, valamint a helyi általános iskola tanárainak, hogy 

segítettek a verseny lebonyolításában.  

Erdősi Gábor 

Ő s z i  T ú r a  

„Sohasem az a  fontos, 

hogy milyen messze,milyen magasra ment az ember, 

s az sem, hogy milyen nehezen 

-csakis az, hogy milyen élményeket hozott magával.” Karl Lukan 

Túráink nem öncélúak, kihasználjuk a természetjárásban rejlő nevelési lehetőségeket. Az - 

ökológiai nevelés célja az, hogy, a gyerekek egészében lássák, tapasztalják az élő és élettelen 

környezetet. Célunk továbbá: 

 Az erdő életközösségének természetes élőhelyén történő megfigyelése 

 A természetjárás alapvető szabályának megismerése 

 A szabadban végzett mozgás öröme 
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Munkatervünkben szerepel a Négy évszak túra. Az ősszel esedékes túránkat a hirtelen érkezett 

nyárias meleghez igazítottuk. Október 18-án, szikrázó 

napsütésben indultunk el 54 kisdiák ( 5-6. 

osztályosok), és három pedagógus kollégám 

kíséretében. Az úticél Csákvár volt. 

A Vértes fővárosának nevezett település történelmi 

szempontból is kiemelkedő. Mi azonban a rendkívül 

látványos egyedülálló Haraszt –hegyi tanösvényt 

terveztük megismerni. 

A Csákvárról Gántra vezető főút melletti parkolóból indultunk, a Vértesi Naturpark 

leglátványosabb, 3,5 km hosszú körútvonalán. A körtúra során gyönyörű szubmediterrán klímával 

rendelkező területen haladtunk. A botanikai-geológiai tanösvény megismertet a mediterrán 

területekre jellemző melegkedvelő növényfajokkal és a dolomitra jellemző sziklai 

növénytársulással. 

Kirándulóhelyünk talán most, októberben a legszebb. A tanösvény 7 állomásán végighaladva 

részletesen tanulmányoztuk e terület élővilágát. Az erdőbe vezető emelkedő azonnal a 

cserszömörcés erdőt ismertető táblához vetetett. Megismerték a gyerekek a cserszömörce 

jelentőségét és egyben élvezhették az elképesztő színkavalkádot. Lelkes túrázó csapatunk ezen a 

ponton kettévált: voltak, akik a kényelmesebb erdei utat választották, a kalandvágyók a nehezebben 

járható úton folytatták tovább a túrát. A meredek sziklákon felmászva a hegygerincen haladtunk 

tovább, olykor lábujjhegyen, olykor négykézláb, néha nadrágféken…  

A látvány, ami a hegygerincen várt ránk, minden nehézségért kárpótolt: gyönyörű egyedülálló 

panoráma fogadott bennünket. Körbetekintve láthattuk a Vértes hegység vonulatát az ősz színeibe 

öltözött erdőkkel borított lankás lejtőit, kopár sziklafalait csodálhattuk. Néhány 100 méter megtétele 

után alternatív csapásunkat elhagyva. ismét összetalálkoztunk az erdei úton járó társakkal. Rövid 

séta után közösen értünk fel utunk legmagasabb pontjára 332 m magasan fekvő Kerek-hegyre A 

kopár, dolomitgyeppel fedett fennsíkról elképesztő kilátás nyílik hegy lábánál fekvő településre, a 

Vértesaljára, a Vértes vonulataira, de a Kisalföld felé is kitekinthetünk. 

Olyan ez a térség, mintha egy cseppnyi 

Magyarország lenne, ahol a jellemző 

magyar tájak mindegyike megtalálható. 

Kis pihenő, erőgyűjtés, és némi 

táplálékfelvétel után folytattuk utunkat a 

hegyről lefelé. Hamarosan leértünk a Kőlik-

völgybe, ahol a táblákat olvasgatva újabb 

érdekességeket ismerhettünk meg a hegység 

madarairól, de megtudtuk azt is hogy a sziklahasadékokban a török időkben ide bújtatták a lányokat 

asszonyokat, később a bujdosó kurucok, jobbágyok menedéke volt.  

Utunk a falu házai felett vezetett lefelé. Közel három órás túránk végén visszaérkeztünk a 

parkolóba, ahol már várt ránk a buszunk. A jól sikerült túrát Csákvár méltán híres cukrászdájában 

fejeztük be, megkoronázva a napot finom fagyival, és sütivel. 

Abban már a hazafelé tartó úton megegyeztünk, hogy a téli túrán ismét találkozunk.  

Erdősi Gáborné 
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TITANIC 

Ősszel, az osztálytársaimmal és sok felsős diákkal elutaztunk Budapestre a Titanic kiállításra. 

Izgatottan vártuk, hogy az 1912. április 15-én, 2 óra 20 

perckor jéghegynek ütközött hajó miként kerül 

kiállításra. A Titanic volt a kor legnagyobb 

személyszállító hajója, Európa és Észak-Amerika között.  

A múzeumba lépést követően megkaptuk a 

Beszállókártyát, amelyen egy valódi Titanic utas neve és 

családi adatai láthatóak. Az első kiállítóteremben a 

hajóroncsból felhozott tárgyak kerültek kiállításra. Ezt 

követi egy némafilm az óceánjáró „életéről”, közben a „fülesünkről” 

hallgattuk az aláfestő szöveget. A teremből kiérve,  az élethű kabinok 

folyosójára érkezünk, amin ha áthaladunk, belépünk a berendezett 

fényűző étterembe. Következő emelvényen bemutatásra került, a filmben 

kiemelt szerepet játszó hajóorr is, ahol a barátaimmal fotózkodtunk. Az 

utolsó helyiségben kifüggesztve láthatjuk a névsort, amiből 

megtudhatjuk, hogy a 3547 főből hányan élték túl a katasztrófát.  

Nagyon tetszett a Titanic kiállítás, így könnyebben át tudom érezni, hogy 

mit érezhettek a hajó utasai.  

Köszönjük Garas Mariann tanárnőnek, hogy megszervezte nekünk ezt a kirándulást, valamint Deák 

Annamária és Seres Andrea tanárnőknek, hogy elkísértek minket ezen a szép napon! 

Csendes Liliána 8. osztályos tanuló 

E-Dia mérések az iskolában 

Iskolánk tanulói az intézményben folyó oktató-nevelő munka mellett országos mérésekbe is 

bekapcsolódnak. Ezek közül több kötelező jellegű (NETFIT a testnevelésben, kompetencia mérés a 

nyelvek, a magyar és a matematika területén, Difer mérések, a 4. osztály 15 tetszőlegesen 

kiválasztott tanulójának matematikai mérése), melyeket végre kell hajtani. Vannak azonban nem 

kötelező jellegűek is, erről szeretnék pár sort írni.  

Az ilyen típusú feladatokat az interneten keresztül végezzük el. Nagyon fontos kiemelnem, hogy 

anonimitás teljes betartása mellett, egy program által generált kóddal azonosítják a tanulókat a 

mérés során. A tesztek előtt - főleg a kicsik számára- előkészítem a géptermet, majd felügyelem a 

gyerekeket. Segítséget Sinigláné Piroska tanító nénitől kapok, ha az Ő gyerekeit mérjük, a 

felügyelet rá hárul. A Kutatócsoport tagjainak külön kérése, hogy a diákoknak ne segítsünk. Ezt 

mindketten, ha fájó szívvel is, de betartjuk.  

Nálunk nagyon gyenge volt az internetes sávszélesség, melynek lassúsága 2016-ra katasztrofálissá 

vált. A mérések alatt a gyerekek folyamatosan "leakadtak" az internetről, unalmassá vált a munka, 

sőt, kudarcélményt is okozott a tehetetlen várakozás. Emiatt döntöttünk úgy 2016. év őszén az 

Intézményvezető Asszonnyal, hogy felfüggesztjük ezeket a méréseket.  

A nyáron sávszélesség emelés történt az iskolában - megjegyzem, a 10 Megabit/másodperc helyett 

örülök, ha 5-6 van - és újra csatlakoztunk a programhoz, gondolván, hogy megér egy próbát. 

Iskolánk így újra részt vesz az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport (Szeged) Iskolai 
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Longitudinális Programjában. A kutatócsoport ebben a tanévben is megszervezte az első 

évfolyamos tanulók iskolakezdő online mérését. Az idei iskolakezdő mérés során a tesztek 

eredményéről diákszintű, személyre szabott, részletes visszajelentés is készül. A részletes 

visszajelzés a tesztek leírása mellett különböző teljesítménykategóriákhoz ad szöveges értékelést, 

valamint az egyéni eredmények értelmezéséhez egy pókhálóábra által mutatott „térképet” generál, 

amely a mérésben részt vett összes gyermek és az osztály átlagához, valamint az osztálytársak 

teljesítményéhez képest jeleníti meg egy adott tanuló eredményét (a megtekintéshez a mellékelt 

segédlet nyújt technikai segítséget 

A mérőeszközcsomag felvétele három tanórát vesz igénybe:  

fejlesztéssel egybekötött játékos egérhasználati és vizuális memória teszt (1 tanóra) 

olvasás előkészségei és korai számolás készségek tesztek (1 tanóra) 

induktív gondolkodás és feladattartás tesztek (1 tanóra) 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a méréseket megcsináltam a két csoportra osztott elsős 

gyerekekkel. Az internettel nem volt probléma, nem történt leszakadás a netről, nem pörögtek-

forogtak a homokórák. A gépek előkészítése után a kis elsősökért mindig lementem osztályukba. A 

nagyhangú Gábor bácsit először megszeppenve fogadták és mentek vele fel az emeletre, ahol a 

nagyok tanulnak, a számítógép terembe, elhagyva a tanító nénik védő szárnyait. Most már ott 

tartunk, hogy folyamatosan letámadnak a folyosón, udvaron a "mikor megyünk gépezni?" 

kérdéssel. A hat alkalom alatt végig fegyelmezettek voltak, ügyesen megoldották a teszteket, 

amelyeken több kiváló eredmény is született.  

A 7. évfolyamon a nyitó mérés a tanulók matematika tudásának a vizsgálata. Ezen is túl vagyunk. 

Vár ránk novemberben az 5. és 7. osztályok önértékelő önismeret és nemzeti érzés kérdőív 

kitöltése. Valószínűleg több évfolyam is bekapcsolódik az év folyamán a különböző mérésekbe. 

Összegzésként a következőket írnám: megéri a munkát, az előkészítést, a lebonyolítást a méréseken 

való részvétel. Egyrészt a gyerekek nagyon szeretnek ezeken a felületeken dolgozni, minden 

korosztály nagyon szellemes, látványos feladatokat kap. Másrészt az év végi beszámolóban 

felhasználható a visszajelzésként kapott értékelés is.  

Erdősi Gábor 

KÖNYVTÁRI  ESEMÉNYEK 

Szeptember 26-án az általános iskola 2. osztályosai látogattak el a könyvtárba. 

A könyvtári óra keretében a gyerekek megismerkedtek a könyvtárral, beszélgettünk kedvenc 

könyveikről, olvasmányaikról. Örömmel fedezték fel a polcokon megbúvó néhány, otthonról is 

ismerős könyvet.A mesefelolvasást követően nagy érdeklődéssel nézegették, lapozgatták a 

polcokon sorakozó köteteket. 

A Megyei Könyvtári Hét keretében két rendezvényt tartottunk. 

Október 2-án Éltető vizünk címmel vetítéssel egybekötött előadás volt a 5. osztályososoknak, 

melyen megismerkedhettek a víz útjával, felhasználási területeivel. Különös figyelmet kapott az 

előadáson a természetes vizeink és élőviláguk megőrzésének fontossága. 

Október 4-én Tóth Andrea kertészmérnök tartott ismertetőt gyógynövényeink és fűszernövényeink 

gyógyító és jótékony hatásairól. Az előadás teázással egybekötött kötetlen beszélgetéssel zárult. 

az itt élőknek. Tóth Gáborné könyvtáros 
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NYUGDÍJAS KLUB RÖVID HÍREI 

Mint az előző lapszámban írtuk, „tanévzáró” délutánunkat a Reformáció 500 éves évfordulójának 

tiszteletére 1517 m-es gyalogtúrával emlékeztünk. 

„Tanévnyitónk” után folytatva ezt a gyalogtúrát, most a 2017 m-es „távot” teljesítettünk. A Kisbéri 

Nagy-tó, a Mini Magyarország, a Kiskastélyi 

Múzeumban ismét gazdagodtunk. A szép, vidám 

őszi nap kellemesebbé tette utunkat, a bátrabbak 

még az angolparkban lévő felnőtt játszótér egyes 

elemeit is kipróbálták. 

Kimlén is jártunk, ahol a kertészeti bemutató 

feledhetetlen élményt adott. Köszönjük Kedves 

Vendéglátóinknak ezt a szép estébe hajló napot. 

Most már összejövetelünk legfőbb programja a 20 

éves évforduló körül forog. Nagyon készülünk erre a szép ünnepre, így ezúton is mindenkit nagy-

nagy szeretettel hívunk és várunk: 2017. november 18-án, szombaton délután 16 órai kezdettel a 

Közösségi Házba. Ünnepeljünk együtt! 

A Nyugdíjas Klub nevében: Mazalin Zsuzsanna 

CSAK BIZAKODVA LEHET A JÖVŐBE NÉZNI, … 

Az Ászár KSE elmúlt két hónapban vegyes eredményekkel, vegyes érzelmekkel hagyta el a 

mérkőzések színhelyét.  

A legkisebbek (U7, U9) eredményét – mint azt többször megírtuk – pontokban, helyezésekben nem 

lehet mérni. Náluk az a cél, hogy megszeressék a mozgás ezen formáját, 

amit labdarúgásnak hívnak és később egy jól összeszokott és összeérett 

csapatként lépjenek pályára a megyei bajnokságban. Éppen ezért kicsit 

értetlenül állunk a területi tornákon bevett szokás előtt. Mostanában 

ugyanis, ha egy pl. U9-es csapat 7 fővel megy el a tornára, s a pályán 

egyszerre csak 5 kis focista játszik, a másik két gyereket kiemelik a 

területi vezetők (akik megjegyzem, a gyerekek számára idegenek) a 

csapatból és összerakják más egyesületek, ugyanilyen elven kimaradó 

gyerekeivel. Ennek következtében az így összerakott vegyes csapatok 

játékosainak elmegy a kedve attól, hogy tornákra járjanak, Hiszen ők a saját csapattársaikkal, saját 

edzőjükkel gyakorolnak, velük próbálnak összhangban lenni és „csapatként” működni.  

Az U11-es csapat nevezését sajnos vissza kellett vonnunk, mert ebben a korosztályban nem volt 

elegendő kis focista, hogy a tornákon részt vegyenek csapatként. 

Az U14 korosztály a megyei bajnokságban igen szépen szerepel. Ontják a gólokat, szemet és szívet 

gyönyörködtető játékot nyújtanak, küzdenek, hajtanak és csapatként jó kis egységet alkotnak. 

Jelenleg a tabella 3. helyén állnak 16 ponttal. 7 mérkőzésből 5 megnyert, 1 döntetlen és 

mindösszesen 1 vereséggel (az is 4:3-as eredmény volt az ellenfél javára). 65 rúgott és 10 kapott gól 

áll a nevük mellett. Szurkolunk és szorítunk, hogy ugyanilyen szépen folytatódjon az idény 

számukra. Aki teheti, jöjjön el megnézni a mérkőzéseiket, szombatonként 10.00 órakor kezdődnek a 

mérkőzéseik. Erre leginkább márcsak a tavaszi idényben lesz lehetőség, mert az október 28-i itthoni 
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mérkőzés után kétszer még idegenben játszanak, s számukra az őszi szezon november 11-én 

befejeződik. 

Az U19 csapat hullámzó teljesítménnyel 11 mérkőzést követően a 10. helyen áll. Az U19-es  előző 

idényben bajnok csapatból sokan átkerültek az idei szezontól a felnőttbe. Így az U19-es csapatban 

nagyon sok fiatal, szinte U16 korosztályosok játszanak. Ez egyáltalán nem baj, s az sem, hogy nem 

állnak a dobogón. Új csapat építése, összeszoktatása kezdődik, s biztos, hogy a közös munka 1-2 év 

múlva beérik, s még jobb eredményeket produkálnak. A csapat összetételének változása mellett 

sérülések, olykor eltiltások is sújtják őket. Most az a fontos, hogy ne veszítsék el a hitüket, 

lelkesedésüket, érezzék jól magukat a pályán, edzésen, játék közben. 

A felnőttek teljesítménye nagyon hasonlatos az ifiéhez, de eredményében még azok alatt marad. A 

felnőttek mérkőzéseit nézve, többször jövünk el úgy a meccs végén, hogy „pedig de jól játszottak, 

mennyire küzdöttek”, de sajnos a három pontot vagy abból akárcsak egyet is, nem a mi nevünk 

mellé jegyzik be. Egyelőre csak a 13. helyre elegendő pontja (6) van a csapatnak. Nehéz 

elfogulatlannak lenni, ráadásul nem is vagyunk futball szakértők. Csak lelkesedünk a hazai 

csapatért, örülünk, ha jól játszanak, bánkódunk, ha kikapnak és próbáljuk a feltételeket biztosítani a 

megye II. szintű bajnoksághoz. És bizakodunk a kitartó szurkolókkal együtt, hogy lesznek még a 

szezonban jobb eredmények is!  

Varga Ferenc SE elnök 

RETRO-KIRÁNDULÁS 

Ismét útra keltünk (október 7-8.) – OZORA – SIMONTORNYA – SZEKSZÁRD – GEMENC - 

BAJA – HAJÓS – KALOCSA, tehát az ország délebbo részével ismerkedett a RETRO 

„nagycsapat”! 

A két napos kirándulásunk alatt az időjárás ismét kedvezőre fordult és csodálatos őszi  napsütésben 

volt részünk. Első állomásunk Ozora volt. Régi emléke Ozorai Piponak, Zsigmond 

hadvezérének egykori kétemeletes vára, melynek különlegessége abban rejlik, hogy a hazai 

műemlékek közül a kora reneszánsz építészet első magyarországi épülete, amely mind a mai napig 

fennmaradt. Bár a várkastélyt többször is átépítették a XV. század óta, ám a nemrégiben 

befejeződött rekonstrukció után,  eredeti reneszánsz és a hajdanán is cseppnyi Itáliát varázsoló 

hangulattal fogadja a látogatókat.  

A simontornyai vár vízivárként épült a Sió mentén a XIII. században.  Legismertebb tulajdonosa 

Ozorai Pipo volt szintén. A XVI. Században reneszánsz ízlésben átalakították. Ebből az időből való 

az öregtornya. A századunkra romladozó várat 1975. közepére korszerű műemléki módszerekkel 

helyreállították. Eredeti a kaputorony, az öregtorony és a lépcsőház. Ma vármúzeumként 

funkcionál, valamint egyéb képzőművészeti és időszaki kiállítások várják az idelátogatókat. 

Késő déli órákban érkeztünk Szekszárdra, ahol is szabadprogram keretében ismerkedhettünk a 

város nevezetességeivel; A téren álló katolikus plébániatemplom Közép-Európa legnagyobb 

egyhajós templomával. Innen jutottunk Babits Mihálynak,, a „Nyugat” körül tömörült írónemzedék 

vezéralakjának szülőházához, mely 1780 körül épült copf stílusban. Ma is eredeti állapotában áll. A 

házban irodalmi múzeum van Babitsék bútoraival. Majd a későklasszicizáló, mór elemekkel is 

díszített zsinagógát, ahol is 1983 óta a Művészetek Házát találjuk. A város szívében a „török 

fürdőben” található a Bormúzeum, melynek gazdag régészeti, helytörténeti és egyéb művészeti 

anyaga van. Utolsóként a bátrak részére a Kálvária kilátó maradt, melyről csodálatos panoráma 



 
11 

tárult a környező földek és a domboldalakon felfelé sorjázó szőlősorokra, valóban szemet-

gyönyörködtető látványt nyújtottak. 

Európában kevés helyen található ilyen dunai táj, mint Baján. A Duna túlpartján Bajához tartozik a 

Sárköz és az Alsó Duna völgy 

csodálatos ártéri erdeje, a Gemenc. 

A Gemenci-erdő a víz 

közelségének köszönheti 

egyedülálló szépségét. Különleges 

hangulatát a jellegzetes 

növényvilág, a temérdek vadvíz és 

az egyedülálló állatvilág határozza 

meg. Pörböly, „Gemenc kapuja” 

innen indul az ártéri rengetegbe a 

közkedvelt Gemenci Erdei Vasút. Közel 2 órát utaztunk a  kisvasúttal, Keselyűstől Pörbölyig. 

Utunk során láthattunk vaddisznókat, őzeket, szarvasokat, néhol egy-két mókus is feltűnt, valamint 

riadtan átkelő vadakat előttünk a vasúti  síneken.. Csodálatos utazás és feledhetetlen élmények 

részesei lehettünk ennek a páratlan növény- és állatvilág tekintetében is egyedülálló tájnak. A két 

oldalt nyitott erdei vasúti kocsik késő délutánra hidegnek bizonyultak. Pörbölyre érkezvén a busz 

már nyitott ajtóval, Ricsi a volánnál ülve, mosolyogva várt bennünket azonnal megkezdhettük a 

be/felszállást. Nem voltak csomagok, az üléshuzat is más volt. Hamarosan kiderült,  tréfának 

voltunk „kitéve”  olyan típusú és színben is megegyező „retrobuszra” szálltunk fel.  

Baja a Duna és a Sugovica partján fekvő város, a Duna fontos átkelőhelye. Sok híres ember 

született Baján. Szülöttei közül megemlítendő: Jelky András, aki holland királyi tanácsos, majd 

japán követ lett. Mészáros Lázár 1848-as kormány hadügyminisztere, Türr István szintén 48-as 

honvédtábornok, Tóth Kálmán költő, Telcs Ede szobrászművész., Szállásunk elfoglalása és vacsora 

után Szabadprogram keretében ismerkedhettünk a várossal. 

Másnap reggel folytattuk utunkat a Bajától 35 km-re található Hajós, mely részben németajkú 

község. A falutól kb 2 km-re, a Duna menti löszhátra szőlőt telepítettek, az alatta húzódó löszpartba 

borospincéket  (20-50 m hosszú pincealagutakat) vájtak. Európában egyedülálló pincefalu 24 

utcából és 1200 pincéből áll. Itt található továbbá a barokk stílusú hajósi kastély, melyet gróf 

Patachich Gábor kalocsai érsek építtetett 1740-ben vadászkastély céljára.  

Hazánk egyik nagy múltú városa Kalocsa, az Alföld déli részén, a Duna teraszára épült. A város 

legművészibb és legmonumentálisabb épülete a székesegyház és az érseki palota. A főszékesegyház 

mai külső és belső arculatát az 1908-12 közötti restauráláskor kapta. Az érseki palotát 1760-66 

között építették. Legnagyobb értéke a több ezer kötetből álló könyvtár kódexekkel, 

ősnyomtatványokkal és könyvészeti ritkaságokkal. Itt őrzik Luther Mártonnak sajátkezű aláírásával 

ellátott Bibliáját. A könyvtárban található a magyar koronázási ékszerek első legrégibb másolata. 

Tekintettel arra, hogy Kalocsa első érseke hozta a királyi koronát a pápától Istvánnak. 

Kalocsa és környékén, nagy területen termesztik a „piros aranyat”, a paprikát, amely nélkül a 

magyar konyhát ma el sem lehetne képzelni. Nagyon látványos a sok-sok paprika fűzér, van ahol 

hálókba is téve (gerendákon) házakon körbeaggatva száradnak a piros paprikák. 

Ez az utunk volt a tizenharmadik! Most is köszönet, mint minden alkalommal a Szervezőknek, akik 

nem kevés időt és energiát fordítanak a szervezésre, a programok összeállítására és lebonyolítására, 

hogy csodás utazás és feledhetetlen élmények részesei lehessünk a kirándulásokon. 

Martonné Szekfű Judit  
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A D V E N T R A  K É S Z Ü L V E  

Évek óta és most is, adventi koszorúkészítéssel kezdődik a karácsonyi készülődés. 

November 24-én 17. órakor 
az ászári Közösségi Házban már hagyománynak számító adventi koszorúkötés lesz, melyre 

szeretettel várjuk a falu lakóit! 

Évről évre tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb sikere van, és egyre többen vesznek részt úgy 

felnőttek, mint gyereke a díszek készítésében. Hagyományossá nőtte ki magát rendezvényünk, 

melynek mindig jó visszhangja van! 

Tájékoztatásként közöljük, hogy az erre a célra felhasználgató keretünk az idei évben sem 

változott, így a korábbi évekhez hasonlóan, szülő vagy (egy) gyermeke koszorú készítéséhez 

tudunk csak kellékekkel és egyéb anyagokkal hozzájárulni. 

Természetesen lehetőség lesz ismét plusz koszorú készítésére is akkor, (zöld ág és drót kivételével) 

ha minden más felhasználandó anyagot, kelléket hoznak magukkal. 

Idén is segítségünkre lesznek a környékbeli virágkötők Veronika és Magdika személyében. 

Magyar Tiborné 
Ászár Községért Közalapítvány elnöke 

M E G H Í V Ó  

NOVEMBER 13-17 KÖZÖTT 
AZ ÁSZÁRI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÁZBAN, 

DU. 6 ÓRAKOR 
TALÁLKOZZUNK! 

Egy több szintes rehabilitáción, melynek során ismerkedhetsz: 
- Jézussal – önmagaddal - embertársaddal 

"Uram, kihez mehetnénk máshoz, örök élet beszéde van tenálad ..."  /Ján 6,68/ 

Az evangelizáció estéin igét hirdet: 

BARTHOS GERGELY 
hévízgyörki református lelkész 

JÖJJ! 
....hogy - szabaddá légy 
....hogy - meggyógyulj 

...hogy - szeretve légy és szerethess 
A találkozás reményében szeretettel és imádságos szívvel hívlak és várlak: 

Vajsné F. Ibolya ref.lelkész 


