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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 1 8 .  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  

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléseiről szóló jegyzőkönyveket 

megtalálhatják a www.aszar.hu weboldalunkon, illetve a Közösségi Ház könyvtárában. Itt, az újság 

hasábjain, csak pár, fontosabb döntésről számolunk be. 

2018. október 13-án ünnepélyes keretek között átadásra került a felújított Községháza. Az átadón 

jelenvolt és beszédet mondott Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Popovics 

György a megyei közgyűlés elnöke és Szabó Ottó a GÁDOR Kft. ügyvezető igazgatója. Az 

ünnepélyes szalagátvágást követően a település három felekezetének lelkészei megáldották az 

épületben folyó munkát, illetve felszentelték az új hivatalt. Ezt követően „nyíltnap” keretében (a 

hivatalban mindig nyíltnap van) megtekinthették az érdeklődők a félév alatt szinte teljesen újjáépült 

Községházát, ahonnan mindenki magával vihette a beruházás főbb részleteit tartalmazó kiadványt. 

A 2018. szeptember 13-i rendes ülésen a Képviselő-testület megvitatta és elfogadta az Észak-

dunántúli Vízmű Zrt. 2019-33. időszakra készült gördülő fejlesztési tervét. Ennek kapcsán a 

Képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy az ÉDV Zrt. szakembereit kérje fel, hogy 

adjanak megoldási javaslatot a Köztársaság utca mélyebben fekvő szakaszainak szennyvíz-

visszaáramlási problémáira. A megfelelő műszaki megoldással az önkormányzat végleges és 

elfogadható megoldást keres erre a több mint 10 éves problémára. 

Az adórendeletünk kiegészítésének elfogadása után döntött a Testület arról is, hogy idén is 

csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati 

fordulójához. Így már 4. éve segíthetjük a település főiskolásait és egyetemistáit. (Megj.: A 

pályázatot a hallgatók november 16-i adhatják be. Már 12 db érkezett be, melyeknek elbírálása a 

következő testületi ülésen lesz.) 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Energetikai korszerűsítés Ászáron” 

elnevezésű, TOP-3.2.1.-15-KO1-2016-00010 azonosító számú projekt keretében lefolytatott - 

eszköz beszerzésére vonatkozó - eredményes kiválasztási eljárásban az NRG Services Kft. bízta 

meg a kivitelezési feladatokkal. Azóta az óvodára, iskolára, orvosi rendelőre és sportöltözőre 

mindösszesen 176 db napelem került elhelyezésre. Jelenleg a beltéri és beüzemelési munkálatok 

vannak folyamatban. 

Ezen az ülésen a Képviselő-testület határozatban is elismerését fejezte ki a községben megrendezett 

2018. évi junior fogathajtó EB sikeres szervezésben és lebonyolításban résztvevőknek. 

A 2018. október 2-i rendkívüli ülésen a Képviselő-testület a Zafir Mérnök Tanácsadó Kft. 

ajánlatát fogadta el a beérkezettek közül az „Energetikai korszerűsítés Ászáron” projekt műszaki 

ellenőri tevékenységére. Szintén ezen az ülésen fogadtuk el a Cornus Kert Kft. ajánlatát a műfüves 

labdarúgó pálya előkészítő munkálataira 8 257 159 Ft díjazás ellenében, amelynek fedezetét a 2018. 

évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja a Képviselő-testület. A pályaépítés azóta 

elkezdődött, a támfalakkal megerősített tükör elkészítését követően az MLSZ által közbeszerzési 
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eljárás keretében megbízott cég végzi a pályaépítési munkálatokat: térkövezés, műfű kialakítás, 

labdafogó háló és palánk felállítása, kerítés építése és LED-es világításra alkalmas kandeláberek 

elhelyezése. A pályaépítéssel párhuzamosan egy másik pályázat keretében a focipálya kerítésének 

kialakítása is elkezdődött. 

Pekár Zsolt polgármester 

A n ya kö n yv i  h í r e k  

Sok szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóit: 

Rácz Regina kislánya: Kinga Regina 

Brekva Tamás és Hajnal Marietta kisfia: Marcell 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosától: 

Vinkler Alajos Jánosné sz.: Végh Ágnes(68) 

Lanczendorfer Melinda aljegyző 

16. Bakonyalja Futóverseny 

A Sprint Futóklub, az ászári és a tárkányi önkormányzatok közös rendezésében 2018. szeptember 

15-én – szép, őszkezdeti időben - tartottuk meg a 16. Bakonyalja Futóversenyt. Ászárt idén csak a 

fordulóban érintette, mert a RAJT és a CÉL is Tárkányban volt. 

A 21 km-es távon 60 fő, míg az 5 km-es távon 122 fő indult el és ért célba. Ezenkívül a legkisebbek 

200 méteren mérhették össze futóteljesítményüket. Ászári és tárkányi jellegzetességekkel ellátott, 

rendkívül impozáns kivitelezésű befutóérmeket kaptak versenyzők a sok-sok kupa, érem és egyéb 

díj mellé. A legjobban teljesítők, illetve az ászári indulók (sajnos az idei évben igen kevés) 

eredményeit az alábbi táblázatokban láthatják: 

5 km-es táv: 

1. Dr. Horváth István legjobb férfi idő (19:23) Győr 

3. Sass Diána legjobb női idő (19:59) Esztergom 

    
38. Pekó Mihály korosztályában 6. helyezés Ászár  

21 km-es táv: 

1. Képesi Attila legjobb férfi idő (1:24:02) Bősi Futóklub 

12. Pidl Renáta legjobb női idő (1:44:40) Nagybajcs 

    
16. Németh Ferenc korosztályában 4. helyezés „Ászár” 

GRATULÁLUNK MINDEN RÉSZTVEVŐNEK, KÜLÖNÖS DICSÉRET ILLETI AZ ÁSZÁRIAKAT! 

Az idei év egyik „újítása” volt, hogy a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium testnevelő tanára és 

igazgatója több mint 20 diákot (köztük ászáriakat is) hozott és indított a versenyen 4-es váltóban, 

így mindenki kb. 5,3 km futott. Reméljük, hogy ez a kezdeményezés jövőre „átragad” másokra is, 

főleg az ászári iskolásokra és a helyi sportegyesületre. 

A futók nevében is megköszönjük mindazok segítségét, akik a szervezésben, lebonyolításban 

aktívan kivették részüket. Külön köszönet illeti Szabó Gábor borászt, aki a 21 km-t futók számára 

felajánlott egy-egy üveg bort: a lányok Szürke Barátot, a fiúk Királyleánykát kaptak. A futókat 

jövőre visszavárjuk és újabb ászáriak csatlakozását is szívesen vesszük.  

Pekár Zsolt polgármester 
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ÜVEGGYŰJTŐ KONTÉNER 

Településünkön 2016. január elsejétől házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretein belül viszik 

el kb. 2 hetente a PET palackokat, a papírt és a zöld hulladékot. A háztartási üveg (boros, sörös, 

befőttes, pezsgős, …) gyűjtését, technikai, törékenységi okok miatt, továbbra is kihelyezett 

konténerekkel valósítottuk meg. A konténer az óvodával szemben lévő, nem önkormányzati 

területen került elhelyezésre. Az önkormányzat, a szolgáltató és a terület tulajdonosa is megelégelte 

a konténer körül kialakult áldatlan állapotot, a kuka kommunális és egyéb hulladékkal való 

megtöltését, az „ipari mennyiségben” idehordott üvegeket, a síküveg lerakását, … Ezért egy 

kevésbé szemelőtti helyre (a szemközti parkoló szegletébe) raktuk át próba jelleggel, hogy az ászári 

lakosok elérhessék, de mások lehetőleg ne töltsék meg mindenféle szeméttel. Sajnos itt sem 

működött! Ezért ideiglenesen elvitettem a konténert. 

A szolgáltatóval egyeztetve, november 12-én (hétfőn) a Jókai utca és Ady Endre utca 

kereszteződéséhez közeli területre (egykori buszmegálló) ideiglenesen, úgynevezett próbaüzemre 

kihelyeztetem az üveges konténert. Kérem, hogy kulturált és a funkciónak megfelelő módon 

használják! Köszönöm. 

Pekár Zsolt polgármester 

HIRDETMÉNY 

A Belügyminisztériumnál elnyert pályázat keretében, az önkormányzati önerővel kiegészítve Ászár 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évben természetbeni szociális juttatásként 

szociális tűzifát biztosít az arra rászorulóknak, összesen 91 erdei m3 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 300 %-át, 85 500 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 30%-

kal meghaladja, vagyis nem éri el a 111 150 Ft-ot. 

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: 2018. december 7. 

Kérelem nyomtatvány beszerezhető személyesen a Községházában. 

Pekár Zsolt polgármester 

LÁTHATÓSÁG BIZTONSÁG! 

Itt van az Ősz, újra rövidülnek a nappalok. Már a késő délutáni órákban eljön a szürkület és korán 

sötétedni kezd. Az utakon haladva romlanak a látási viszonyok, romlik a láthatóság is.  

Az ősz eljövetelével fontos, hogy átvizsgáljuk ruházatunkat és járműveinket.  
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Láthatóságunkon sokat javíthatunk, ha ruházatunk színére is kellő figyelmet fordítunk. Nem is 

gondolnánk mennyit, számít ez!  

Gyalogosan és kerékpárosan használjuk láthatóságot, elősegítő eszközöket. (láthatósági mellény, 

fényvisszaverő karpánt vagy szalag, világító kulcstartók)  

Baleseti veszélyhelyzet elkerülése, megelőzése érdekében jelentős segítséget nyújthatnak az ilyen 

eszközök használata.  

A járműveinkre is legyen gondunk! Legyen megfelelő a felszerelt gumiköpeny, működőképesek és 

jól beállítottak a fényeszközök (lámpák, prizmák, fényszórók).  

Segítsük egymást, közlekedjünk mindig szabályosan, biztonságosan, figyelmesen!  

Kozicz Renáta c. r. ftzls. 

KÖNYVTÁRI ESEMÉNYEK 

Szeptember 13-án a Tekergő Bábszínház előadásában Cilike a hiszékeny kisegér c. bábelőadást  

láthatták az óvodások a Közösségi Házban, mely nagy tetszést aratott mind a felnőttek mind a 

gyerekek körében. 

Kiss Marianna egyszemélyes bábszínházának fő profilja a régmúlt hagyományos kesztyűs 

bábjátékok felelevenítése és megismertetése a gyerekekkel. 

Saját mesefeldolgozásainak hangulatát alakítja a mai gyerekek temperamentumához, akik interaktív 

módon részeseivé is válnak a történetnek.  

A Megyei Könyvtári Hét keretében október 2-án  Dr. Török Mária szupervizor,  főiskolai előadó  

ismertetett meg bennünket a kapcsolatainkat befolyásoló pozitív és negatív hatásokkal,  valamint 

érzelmi intelligenciánk fejlesztésének lehetőségeivel. 

Október 5-én Telegdi Ágnes írónő mesélt a 2. 3. 4. osztályos gyerekeknek saját fotóival illusztrált 

könyveiből. Telegdi Ágnes nemcsak író, de megszállott természetjáró is. Útjai során tapasztalt és   

megélt élményeit természetfotókkal színesítve önti könyvekbe. Legismertebb sorozata az Ó, azok a 

csodálatos állatok és Barnabás meséi. 

Kedves Ászáriak! A könyvtárunk nagyon sok új könyvvel gyarapodott, a szépirodalomtól a 

krimin, a romantikus regényen át a gyermekirodalomig. 

Továbbra is szeretettel várom régi és új olvasóinkat! 

Tóth Gáborné könyvtáros 

ŐSZ – JELES NAPOKNAK, ÜNNEPEKNEK, MEGEMLÉKEZÉSEKNEK 

VOLTUNK RÉSZESEI 

Itt van az ősz, amely az őszi napéjegyenlőségtől, szeptember 23-tól, a téli napfordulóig, december 

21-ig tart. Bőrünkön ugyan még nem érezzük, mert hetek óta hét ágra süt a nap, húsz fok feletti 

hőmérsékleteket mérünk, nyári ruhákban szaladgálunk, a csizmák és nagykabátok még a 

szekrények mélyén hevernek. Mégis, jelenlétére sok minden emlékeztet: a búzát és a gabonaféléket 

már betakarították, a mindennapi kenyérnek való biztos helyen várakozik. A zöldségek, 

gyümölcsök nagy részét leszedtük, télire elraktároztuk, pincében, éléskamrában sorakoznak. A 

borok megforrtak, lassan letisztulnak. Szent Márton napja lesz a gazdasági év zárónapja. Üresek a 

fecske és gólyafészkek, viszont kedves kis madaraink, a cinegék egyre nagyobb számban keresik a 

lepotyogott diót az udvarban, kacsintgatnak a terasz szélére kihelyezett etető felé. Csodálatos 
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színekkel ajándékoz bennünket a természet: „Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél 

virággá változik.” 

Szeptember 29-én Szent Mihály főangyalt, a mennyei seregek fejedelmét ünnepeljük. A 

haldoklókat Mihály oltalmazza. Lelkük kísérőtársa, amikor az ember a túlvilágra költözik. Ő az 

ember bírája, amikor Isten elé áll. Ő teszi mérlegre jócselekedeteinket és gonoszságainkat. Mi is 

imádkozhatunk Szent Mihályhoz, segítsen mérlegelni jó és rossz tulajdonságainkat! Szent Mihály 

napján kezdődik a vidám, zajos kisfarsang. Hagyomány, hogy ilyentájt szüreti mulatságot tart a falu 

népe. Ászáron is volt szüreti vigadalom, helyi borászok jóféle boraival, vidám műsorokkal, 

programokkal. 

1848. március 15-én Magyarországon kitört a forradalom. A forradalmat szabadságharc követte. Az 

osztrák császári csapat megindult hazánk ellen, hogy szabadságharcunkat vérbe fojtsa. Segítségül 

hívta ehhez az orosz cári sereget. A nemzet egy szívvel-lélekkel fogott fegyvert, harcolt a 

szabadságért, amit aztán a túlerő és az erőszak legyőzött. A szörnyű megtorlás részeként tizenhárom 

honvédtisztet zártak börtönbe Aradon. Kilencen kötél általi-, négyen golyó általi halálra ítéltettek. A 

tizennegyedik vértanút, az első szabadon választott, felelős magyar kormány miniszterelnökét 

Pesten tartották fogva és itt végezték ki.  Emléküket máig őrzi nemzetünk. Településünkön is 

megemlékezést tartottunk október 6-án, a Tizenhárom Aradi Vértanú emlékére. A műsort az 

általános iskola 7. A évfolyamos diákjai mutatták be. Köszönjük nekik a közreműködést és Deák 

Annamária tanárnőnek a felkészítésben nyújtott segítségét. 

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. 

Önkormányzatunk idén október 27-én tartotta meg a Szépkorúak napját. Pekár Zsolt polgármester 

úr köszöntötte településünk 60 év feletti, az ünnepségen megjelent és megjelenni nem tudó 

polgárait. Róthné Kiss Tünde és Komenda Istvánné óvónénik és Szép Sándorné dajka vezetésével a 

nagycsoportos óvodások kis jelenettel, versekkel, énekekkel kedveskedtek a szépkorúaknak. 

Köszöntöttük a megjelentek közül a 3 legidősebb hölgyet és urat: Pintér Imréné (91), Szabó 

Istvánné (89), Jelen Józsefné (85); Kis József (94), Köbli Antal (87) és Bisztricz János (86). Isten 

éltesse Őket és a településünk valamennyi szépkorú lakosát! (szerk.) 

Október 23-án az 1956. október huszonharmadikai forradalom és szabadságharc 62. 

évfordulója alkalmából rendezett települési megemlékezésünkön tisztelegtünk a hősök előtt. 

Ünnepi beszédemben három fontos dolgot tartottam kiemelni.  

Egyrészt, hogy milyen gaztetteket, szörnyűségeket, nemzet és ember elleni bűnöket követtek el 

dicső, felszabadító szovjet „barátaink” és kommunista hóhér magyar csatlósaik. Mekkora 

szörnyűséges kárt okozott a szovjet és oroszbérenc terror. 

Nemzetünk kiváló polgárait küldték bitófára, a gulágra, a recski haláltáborba, és gyalázták meg 

holtukban is. Megfosztották otthonuktól, vagyonuktól a kitelepítetteket. Az ÁVH emberei 

megkínozták, agyonverték, a gyermektől elvették az apát és az anyát, az otthon melegét. Istenhez hű 

papokat zártak börtönbe és kínoztak halálra. Kuláklisták alapján lehetetlenítették el, fosztották meg 

földjeiktől a magyar parasztot. Alig van család, aki ne lenne érintett. Az enyém is. 

Meghamisították történelmünket, betiltották ünnepeinket, megváltoztatták címerünket, új ideológiát 

vezettek be, a marxizmus-leninizmus-sztálinizmust, a szovjet himnuszt és az internacionálét 

énekeltették. 

Ezek után magyarázza el nekem egyszer valaki, hogyan tudott valaki kommunista lenni, miért volt 

jó kommunistának lenni? 

De nem az önfelmentésekre volnék kíváncsi, hanem a lényegre… 

Másrészt nem szabad megfeledkeznünk arról a csodálatraméltó, példaértékű és nagyszerű tettről, 

hogy az 56-os magyarok megtették, amit megkövetelt a haza. Tisztelegnünk kell a 

szabadságharcosok előtt, a túlélők előtt, a megsebesültek előtt, azok előtt is, akik életükkel fizettek 

a hazáért, a függetlenségért és a szabadságért. 56 hősei és hősiessége bennünket, ma élőket is 
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kötelez! A végsőkig kell ragaszkodnunk kultúránkhoz, életformánkhoz, keresztény gyökereinkhez, 

nemzeti önállóságunkhoz, a magunk, mégha egyszerű eszközeivel is.  

Harmadrészt fontosnak tartottam megemlíteni, hogy a mai nap kettős nemzeti ünnep. 1989. október 

23-a a Magyar Köztársaság kikiáltásának napja. 1989-ben azonban nem tetszettünk forradalmat 

csinálni. De a békés átmenetnek ára volt, mégpedig, hogy senkinek nem lett bántódása. Ez persze 

alapvetően így volt jó. Senkinek nem hiányzott volna a vérontás. 1989-ben a kommunizmus alatt 

megnyomorítottak, megkínzottak, megalázottak azt látták, hogy a gyilkosok és az ország 

tönkretevői kiemelt nyugdíjakkal visszavonultak, további politikai álmokat dédelgetve létrehozták 

új pártjukat és nem pufajkában, hanem öltönyben, nem elvtársként, hanem úrként folytatták közéleti 

működésüket.   

Hosszú évek óta szép hagyomány, hogy nemzeti ünnepünkön a műsort az általános iskola diákjai és 

énekkara adják elő. Így volt ez az idén is. Kicsit rendhagyó módon, ugyanis a műsor részét képezte 

az 56-os események ászári és kisbéri vonatkozású feldolgozása is, Öllős Mór, az iskola egykori 

tanítója eredeti és hiteles visszaemlékezéseiből, feljegyzéseiből, verseiből, amelyeket lányától, 

Öllős Évától kaptunk. Ezúton is köszönjük. Köszönjük továbbá a műsorban részt vevő diákoknak és 

énekkarosoknak az igényes és értékes előadást, a méltó megemlékezést, felkészítő tanáraik, 

Mészárosné Fehér Gabriella és Árvainé Riklik Erzsébet közreműködését.  

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének és a szovjet csapatok bevonulásának 62. 
évfordulóján, november 4-én, a Nemzeti gyásznapon este a lélekharang kondulása után az 56-os 

kopjafánál mécseseket gyújtottunk, imádkoztunk az áldozatokért, Magyarországért. 

Álljon itt Öllős tanár úr egyik verse, amely a világ legtisztább forradalmának leverése - november 

4-e - után íródott, és visszaköszön benne a szomorúság, a bizonytalanság, a pusztulás, a 

reményvesztettség és az elkeseredés. Mert ezt hozta sajnos 1956. november 4. és az azt követő több 

mint három évtized. 

Öllős Mór: Nem mozoghat a láb s a kar 

 

Nem mozoghat a láb s a kar, 

Ha a szív vérzik, sebes. 

Úgy siratunk, úgy sajnálunk 

Édes, drága Budapest! 

Gyönyörű szíve hazámnak, 

Szétszaggat a vad harag. 

Utcáidon ifjú vér foly’, 

Láng marja a házakat, 

Tépő, halálos vonaglás 

Nappalod és éjjeled. 

Végsőt sóhajt annyi élet, 

Pusztítnak gyilkos tüzek. 

Piros vér és piros lángok, 

Piros arcok tengere, 

Aranyos fiatal lányok, 

Fiúk szétroncsolt feje. 

Sajgó sebek, kérő hörgés, 

Tehetetlen, csonka test. 

Az utcákon acélszörnyek 

Szórnak pusztító tüzet. 

Ifjúságunk, reménységünk, 

Okosságunk, mindenünk 

Ott pusztul a pesti utcán. 

Istenem, mi lesz velünk?! 

Ászár, 1956. november 9-én. 
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Október 31-e a Reformáció Emléknapja. A református és evangélikus gyülekezetek elöljárói és 

polgármester úr egy mécsessel és imádsággal való megemlékezésre hívta a falu lakosságát az 

emléknap alkalmából a református templom előtt álló emlékműhöz.  

Mai világunkban sok félelemkeltő, torz,  abnormális, az egészséges tudatot erőteljesen romboló 

gondolatokkal és tettekkel találkozunk nap mint nap. Ebben a helyzetben igen fontos, hogy van-e 

olyan útjelzőnk, bizonyosságunk, értékünk, példaképünk, amely eligazít, megmutatja számunkra a 

cselekvés helyes irányát.  Van, mert mint hirdeti a tavaly felállított emlékoszlop: „Az igaz ember 

hitből él!” 

Lejegyezte: Kohlné Ivánkai Katalin 

Ászár Község alpolgármestere 

„Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az 

ember miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amije van 

és megveszi azt a szántóföldet.” (Mt 13,44) 

????           ???? 
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ÁSZÁR ROVÁSÍRÁSSAL 

Október végén kihelyezésre került, három rovásírásos helységnév tábla 

 

 
 

A ROVÁS ÁBC: 

 

 
Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület 

NYUGDÍJAS KLUB HÍREI 

Gyorsan ideért szeptember, hirtelen olyan sok feladatunk, lehetőségünk lett, hogy ismét mozgalmas 

és tartalmas munka elé néz kis Klubunk. 

Néhányan augusztus végén egy szép Szlovéniai kiránduláson vettek részt, melyet 

testvértelepülésünk Tany szervezett.  

A Református gyülekezettel Kiskőrösön is jártak néhányan. 

Szeptember elején megtartottuk nyári névnaposaink ünneplését. 

Etén műveltségi vetélkedőn vettünk részt, melyet első alkalommal szerveztek. A szellemi 

vetélkedő, igazi „harcias” malom-társasjátékkal végződött, melyen 2. helyezést értünk el. 

Szeptember végén az Erődről-erődre programra jelentkeztünk. Komárom mind a 4 erődjét végig 

jártuk, közben a 12 km-es gyalogtúrát is teljesítettük. Ez igazi kihívás volt, de mindenki „vár védő” 

módjára-hősiesen helyt állt. 
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Október elején már a Kisbéri Senior táncosok vittek bele bennünket a táncba, álltuk a próbát- bár 

szusszal nehezen bírtuk. 

És október 9-10-én már indult is a kisbusz velünk egy 2 napos igazán gyönyörű Magyarországot 

jobban megismerő kirándulásra. Első állomásunk Ozora volt, ahol a reneszánsz hangulatot idéző, 

firenzei kereskedőcsalád várát - inkább kastélyát- néztük meg. 

Utunk a Gemenci erdőbe folytatódott, ahol kisvonattal bejártuk Európa legnagyobb ártéri erdejét. 

Mindezt gyönyörű igazi „vénasszonyok” nyarában tettük, Baján 31°C fogadott bennünket. A Petőfi-

szigeten szálltunk meg, de a délutáni napsütésben megnéztük és megcsodáltuk a vizek városának 

Fő-terét, és a Sugovica partján is sétáltunk. 

Másnapi indulásunk után Kalocsa nevezetességeivel ismerkedtünk. Voltunk a Paprika házban, 

Múzeumban, a Tájház kalocsai mintás szobáiba, melyet kézzel „pingáltak” az ügyes asszonykezek. 

Természetesen nem maradtak ki az 1000 éves város, Érseki Palotája, mely országunk 2. legnagyobb 

rangú egyházmegyei központja. És még az a megtiszteltetés is ért bennünket, hogy a jelenlegi 

főpásztor Dr. Bábel Balázs is köszöntött bennünket a Székesegyházba. 

Utolsó állomásunk Hajós volt, ahol idegenvezetővel körbe jártuk a 4 saroktornyos barokk kastélyt.  

És azért nem maradhatott el a Duna menti löszhátra telepített szőlők, és az alatta húzódó löszpartba 

vájt borospincék meglátogatása sem. Az Európában is egyedülálló pincefalu 24 utcából és közel 

1200 pincéből áll. Hisz ez az egyedüli falu országunkban, ami: „egy falu-ahol csak a bor lakik!” 

Ennyi minden belefért a 2 napba, elfáradtunk, de ez adott igazi feltöltődést is. Hisz már várt is ránk 

a következő program, az Idősek Világnapja alkalmából Tatabányán rendezett ünnepség. 

Délután pedig készültünk és bemutattuk őszi kertjeink gyümölcseit. Sok-sok féle alma, szilva, 

szőlő, körte került a kis kosarakba, de készült belőlük pite, rétes, lepény, palacsinta, brokkolis fasírt 

és házi tojásból töltött tojás. Volt almaszirom, sütőtök, sok-sok féle finom házi lekvár. Így nem csak 

a szemünk gyönyörködött, otthon nem kellett már vacsorázni. 

És ha végig gondoljuk az elkövetkező időket, nem kell félni attól, hogy nem lesz program, lesz 

bőven, de erről majd legközelebb írunk. 

Lejegyezte a klub nevében: Mazalin Zsuzsanna 

HÍREK A KUCKÓ ÓVODÁBÓL 

Szeptemberben elkezdődött egy újabb nevelési év. 

Az elballagott nagy csoportosok helyére a Süni csoportba, megérkeztek az új apróságok. Konkrétan 

apróságok, hiszen alig 3 évesek. A jó hír, hogy szép számmal lépték át az óvoda küszöbét. Nem volt 

könnyű dolga sem a kollégáknak, sem a gyerekeknek, és főleg nem a szülőknek. De a kezdeti 

nehézségeket már lassan elfelejtjük. A gyerekek mára már szépen megszoktak, felvették az óvoda 

ritmusát, megismerték a napi rutint és már szólnak, ha valami miatt egy-egy „menetrend szerinti” 

program kimarad, vagy felcserélődik. Elmondhatom, hogy érdeklődő, nyugodt temperamentumú kis 

csoport kovácsolódott össze, bár még novemberben és a tavasz folyamán érkeznek hozzájuk. 

Többségben a fiúk vannak, de a kislányok nagyon talpraesettek, így nem hagyják, hogy esetlegesen 

háttérbe legyenek szorítva.  

A másik két csoport is visszarázódott a régi kerékvágásba. Az év vesztes gyerekek ez idő alatt 

megszokták új csoportjukat – ez fontos – hiszen számukra lelkileg ez nem könnyű feladat. 

A középső csoportban új óvó nénit köszöntöttünk szeptemberben, Kreizinger Dóra személyében. Ő 

helyettesíti Somogyiné Vigh Aliz kolléganőt, amíg gyönyörű kisfiával babázik. Október végén 
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Brekva-Hajnal Marietta dadus néninek is megszületett tündéri kisfia, így azt hiszem, az ovi is 

hozzájárul az utánpótláshoz. Jó egészséget mindkét családnak! 

A nagy csoportosok a „regenerálódás” után máris belevetették magukat a munkába, hiszen 10 

alkalommal úsznak Kisbéren a Kincsem Hotel uszodájában, közben pedig szeretettel készültek kis 

falunk nyugdíjas korú lakosainak felköszöntésére. 

Mindeközben megünnepeltük az Állatok Világnapját, melyre a gyerekek behozták megmutatni 

kedvenceiket, beszélgettünk az állattartás felelősségéről, a gondoskodásról és természetesen a 

vadon élő állatokról is. Egy délutáni mulatság keretében elbúcsúztattuk a nyarat és a szüreti 

időszakot. Majd minden csoport táncos mulatsággal zárta a napot. 

Mostantól pedig várjuk a Mikulást, az adventi időszakot és persze a Jézuskát. 

Óvodánk elé kaptunk az önkormányzattól elegáns virágtartókat, gyönyörű árvácskákkal, ezekkel is 

szebbé téve környezetünket. Az intézményre felkerültek a napelemek, szintén a fenntartó 

jóvoltából. Így talán hozzájárulhatunk a környezet adta energia hasznos felhasználásához, nem is 

beszélve a remélhetőleg csökkenő kiadásokról. 

A mostanihoz hasonló szép őszi időt kívánok a falu minden lakosának az óvoda gyermekei és 

dolgozói nevében! 

                        
 

Novák Viola intézményvezető 

GONDOLATÉBRESZTŐ TALÁLKOZÁSOK ÁSZÁRON 

Szeptember 17-én immáron másodszor tartott előadást nálunk Pál Feri atya, amelynek a 
Magánytól az összetartozásig címet adta. Nagyon örülök, hogy a rengeteg előadása miatti szoros 
időbeosztásába Ászárt is be tudta iktatni. Sokan vártuk már izgatottan, ezúttal milyen vicces és 
megható pillanatokban lesz részünk. Az ászári nézőkön kívül sokan érkeztek a környező falvakból, 
sőt még Győrből és Szlovákiából is jöttek megnézni az előadást.  
Pál Feri ezúttal is mindenkit lenyűgözött közvetlenségével, lazaságával. Előadásában a házasság 
változásának természetét vázolta fel az ő lehengerlően vesébe látó, őszinte és humoros stílusában. 
Már az első mondat is úgy gondolom, sok embernél „betalált”, mi szerint a legtöbb magányos 
ember párkapcsolatban él. (A munkám során hozzám fordulók nagy többségénél is sajnos 
igazolható ez a megállapítás.) Ennek pedig többek között az az oka, hogy a kapcsolatok elején az 
ember idealizálja a párját, vagyis olyan pozitív tulajdonságokat is belelát, amelyek sok esetben 
nincsenek is benne. Majd átlagosan 1 év múlva elkezdik szépen lassan reálisan szemlélni egymást a 
párok, amelynek sok esetben csalódás a következménye. Általában ilyenkor nem csak a másikban, 
hanem saját magukban is csalódnak az emberek. Ennek a folyamatnak a következő állomása a 
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démonizálás, vagyis a partnerbe olyan negatív dolgokat is belelátnak a párok tagjai, amik 
nincsenek is benne a másikban. A kapcsolatok nagy része ebben a szakaszban megy tönkre és 
szakad szét. Az előadás végén válaszokat kaptunk arra, hogy hogyan lehet reálisan szemlélni a 
másikat és ezáltal kialakítani egy olyan harmonikus kapcsolatot, amely az összetartozás élményét 
adhatja. Sok szó esett arról is, hogy milyen hatással van a korai anya-gyerek kapcsolat a későbbi 
párkapcsolatbeli viselkedésre.  
Ismét egy érdekes, izgalmas, sok felismerést és „aha!” élményt adó gondolatébresztő találkozáson 
vagyunk túl, amely Pál Ferinek köszönhetően humorban is bővelkedett, így a hallgatóság a sok 
nevetéstől feltöltődve térhetett haza. A következő gondolatébresztő előadás 2019. tavaszán várható. 
A pontos információkról itt az újság hasábjain is értesítem majd az érdeklődőket.  

Vidáné Sinigla Melinda, szervező 

ÚJ SZEZON, ÚJ REMÉNYEK… 

2018. augusztusában a felnőtt és az ifi csapat, majd szeptemberben az utánpótlás csapatok is 

megkezdték a 2018/19-es labdarúgószezont a Megye II-ben. Ebben az idényben 

Ászár a a felnőttek és az U19 mellett U16 , U14, U9 és U7 csapatokat is 

nevezett a bajnokságba. A versenynaptárban szombat délelőttre kerültek az U14 

és ugyanaz nap délutánra az U19 mérkőzései, vasárnap délelőttönként pedig az 

U16 játszik, majd délután a felnőttek lépnek pályára. Az U7 és U9 csapatok a 

Bozsik tornákon vesznek részt Bábolnán. 

Az elmúlt időszak mérlege: 

Csapat M. Gy. D. V. LG KG Pont Helyezés 

Felnőtt 12 5 0 7 32 34 15 9. 
U19 9 7 1 1 41 20 22 4. 

U16 10 6 2 2 74 26 20 3. 

U14 8 8 0 0 56 16 24 1. 

A bajnokság őszi idénye november végéig tart. A felnőttek november 25-én Etén játsszák az utolsó 

őszi fordulót, az ifisták november 24-én itthon fogadják Banát, a serdülők november 11-én szintén 

hazai pályán zárnak Almásfüzitő ellen, az U14-esek pedig Vértesszőlősön november 3-án fejezik be 

az őszi mérkőzéssorozatot. Bízunk benne, hogy a folytatás hasonlóan jól alakul, mint az eddigi 

mérkőzések során. Várjuk a focit szeretőket, hogy együtt szurkoljunk csapatainknak! 

Beruházások: napelemek és kerítés  

A község önkormányzatának két sikeres pályázatából „gazdagodik” a sportegyesület is. Az épület 

tetejére napelemek kerültek, amely a megújuló energiának köszönhetően reményeink szerint 

biztosítani fogja a világításhoz, meleg vízhez és a fűtéshez szüksége energiát. 

A sportöltöző épülete, a pálya és a hozzá tartozó parkolók és közlekedő területek köré kerítés épül, 

amely a jövőben biztosítja a vagyonvédelmet. Sajnos az épületen és a lelátón is többször történt 

rongálás, amelynek elkövetőit „homály” fedi. A mindenki számára „falurétként” ismert focipálya és 

környéke természetesen továbbra is mindenki számára „nyitva” áll, mindaddig, amíg újabb 

rongálások nem történnek. 

Varga Ferenc SE elnök 
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HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

I s k o l a i  h í r e k  –  d i ó h é j b a n  

Szeptember 1. nappal 218 tanuló kezdte meg tanulmányait a 2018/19. tanévben. A gyerekek fő 

feladata természetesen a tanulás, melyhez iskolánk szeretné a megszokott nyugodt légkört adni. A 

tanórák mellett folytatódtak, illetve elindultak új foglalkozások, programok. Az iskola vezetése és a 

tantestület mindezek mellett igyekezett, hogy kihasználva a ragyogó őszünket, egyéb programokkal 

örvendeztesse meg diákjainkat. Ezekről írnék kronológiai sorrendben, mint a címben is szerepel, 

„dióhéjban” 

1. Hulladékgyűjtés 

Szeptember második hetében a szokásos őszi hulladékgyűjtést rendeztük meg. Köszönettel 

tartozunk Ászár község polgárainak, rekordmennyiségű papírhulladék gyűlt össze. Emellett egy 

konténer fém, valamint rengeteg elektronikai hulladék is begyűjtésre került. A kapott pénzt 

természetesen a gyermekeik tanulásába és mindennapi életükbe forgatjuk vissza  

2. Kerékteleki kerékpártúra horgászversennyel egybekötve 

Szeptember 21-én testnevelőink kíséretével sor került a szokásos kerékpártúrára, majd 

horgászversenyre, melyhez a helyszínt a kerékteleki horgászegylet biztosította (ezúton köszönet 

számukra). A versenyen már csak ászári Jászaisok indultak, köszönhetően annak, hogy a 

kerékteleki iskolából a felső tagozatba járók már nálunk kezdték az új tanévet. A versenyt 

hasonlóan a két évvel ezelőttihez, Pénzes Andris nyerte, aki több mint 3 kg halat fogott a verseny 

folyamán. Gratulálunk az eredményhez! 

3. Az Európai és a Magyar Diáksport Napja 

Mint minden évben, idén is regisztráltunk erre a rendezvényre. Most 2018 méter futás volt a 

„penzum” diákjaink számára. 

Csodaszép napra virradtunk 

szeptember 28-án, nyárias, felhőtlen 

nap várt ránk. Az első két tanórát 

tanulóink számára megtartottuk. 

Ezalatt a szervező pedagógusok és 

felnőtt segítőink (rendőrség, 

polgárőrség, SZM) már szorgos 

munkát végeztek: a futótáv 

pályájának kimérése, biztosítása 

történt meg. A start, és egyben cél is, 

a falu központjában levő, volt 

bitumenes kézilabdapályánk volt, a 

helyi tó mellett. Innen indulva 

teljesítették a diákjaink a táv felét 

egy teljesen felújított, szinte forgalomtól mentes üzemi úton, majd 1009 méter után megfordulva 

ugyanezen az úton érték el a célt. A futótávon 150 méterenként, illetve valamennyi bekötőúton 

láthatósági mellényben levő felnőtt segítők biztosították a balesetmentes pályát.  

A tanulók a versenyre óránként, korcsoportonként jöttek, a futóversenyre beöltözve. A nagy 

forgalmú 81. számú főutat is átszelve az osztályfőnökök mai legfontosabb feladata volt a 

gyerekeket biztonságban eljuttatni a rajthelyhez.  



 
13 

Minden korcsoport kapott egy specifikus futóbemelegítést. Ezután felsorakoztak a rajtvonalra, 

lezajlott a verseny, majd miután mindenki célba ért, és a jegyzőkönyveket vezető  engedélyezte, 

jöhetett a következő korcsoport. A gyerekek hozzáállása nagyon pozitív volt, megállapítottuk, hogy 

pár tanuló kivételével tényleg mindenki a maximumot hozta ki magából. Pár kép is készült, 

melyekből csemegézhetünk. 

Az osztályfőnökök ezután visszavezették osztályukat az iskolába, ahol jöhetett az ebéd, valamint a 

"2. műszak", azaz a tájékozódási futás, és a több helyen, tanári felügyelet mellett  folyó 

labdajátékok. Aminek nagyon örültünk az, hogy valamennyi 

színhelyen sérülés, baleset nélkül zajlott le a mai verseny. 

4. Kirándulás a Cuha-völgyben 

Szeptember 29-én került sor erre a túrára, melyen egy busznyi 

tanuló vett részt pedagógusi és szülői kísérettel. Az időjárás 

kedvezett a túrázóknak: derűs idő, kissé metsző, hűvös széllel. 

Autóbusszal indultunk a kezdőpontra, Királyrétre. Itt egy 

másfél km-es szakaszon bizony emberpróbáló helyeken kellett 

teljesíteni a Cuha patak által létrehozott akadályt. Az útidő 

felét itt töltöttük el, természetesen vigyázva a gyerekek, és 

saját magunk testi épségére is. A már kényelmes terepen 

tízóraizás, majd a maradék táv megtétele következett egészen 

Vinyéig, a vasútállomásra. Itt a helyi büfés imába foglalta az 

Ászár nevet, köszönhetően a fogyasztásnak. 

Veszprémvarsányig vonatoztunk, majd autóbusszal tértünk 

vissza a délutáni órákban Ászárra. 

5. Ausztriai kirándulás 

Immár harmadik alkalommal került megszervezésre iskolánkban a nyugati szomszédunk 

megismerését szolgáló őszi ausztriai kirándulás. Az előző évekhez hasonlóan idén is lehetőségük 
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nyílt diákjainknak az iskola idegen nyelvi munkaközössége által szervezett kiránduláson való 

részvételre. 2018. október 13-án, egy gyönyörű napsütéses napon indult útnak egy kis csapat, hogy 

bebarangolja az Alpokalja két középkori hangulatát megőrző romantikus kis települését, Kismarton 

és Ruszt városát, majd a nap fénypontjaként a várva- várt soproni Harrer csokoládégyárat  

Utunk első állomása Kismartonba, mai nevén Eisenstadtba vezetett. Ebben a középkori hangulatú 

kisvárosban tekinthettük meg az Esterházy – család téli rezidenciáját, mely a mai napig Burgenland 

legszebb barokk kastélya. Egy rövidke séta után a város főutcáján tovább indultunk a következő 

állomásra, Ruszt városába. Ide a déli órákban érkeztünk meg és az időjárás kegyességének és a 

város romantikus hangulatának köszönhetően csodálatos órákat tölthettünk el. Eme városka 

nemcsak szemtelenül ízletes borairól híres, hanem amellett, hogy a Fertő – tó környékének egyik 

legszebb települése, hangulatát az ide betelepülő, szinte már megszámlálhatatlan gólya kelepelése 

teszi a látogatók számára bájossá. A városka utcáin sétálgatva megcsodálhattuk a házak barokk és 

reneszánsz stílusát és a különösen festői nagyobb utcákat összekötő kis közöket, azokat házaikkal és 

belső udvaraikkal 

Várakozással és már kellőképpen üres hassal indultunk el a nap fénypontja, a soproni Harrer 

csokoládégyár felé. Itt már kedvesen vártak bennünket és egy rövid bemutató film után valahogy 

Gombóc Artúrra emlékezve végig kóstolhattuk a gyár legtöbb termékét, ami bátran állíthatom mind 

minőségben, mind mennyiségben megállta a helyét. Miután mindenkinek sikerült megtömni a 

pocakja után az otthoniak számára a hátizsákját is, kellemesen elfáradva, élményekkel gazdagon 

indultunk utunkra az otthon melege felé. 

6. Csákvári túra 

Október 13-án egy másik csapat Csákvárra indult Betti néni és Ricsi bácsi vezetésével, ahol a helyi 

tanösvény túravonalat tették meg. Nagyon szép időben, a már csodaszép színekben pompázó őszi 

erdő látványa feledtette a néhol nehezen megtett métereket. A hegygerincen beláthattuk az őszi 

Vértes hegységet. A tanösvény megtétele után az országos hírű csákvári cukrászdában fogyasztottak 

gyerekeink, és mi, felnőttek is a finomabbnál finomabb fagyikat, sütiket. A fáradt csapat fél 

kettőkor érkezett haza Ászárra. 

Összeállította: Erdősi Gábor 

I s m é t  a  C s o d á k  P a l o t á j á b a n  j á r t u n k  

Október 19-én iskolánk hatodik, hetedik és nyolcadikos diákjaival látogatást tettünk Budapestre a 

Csodák Palotájába, Magyarország első interaktív, tudományos játékterére. Szívesen térünk vissza a 

kiállításra, mivel játékos formában, mindent kipróbálva népszerűvé válnak a természettudományi 

tantárgyak. Előző látogatásunk óta új helyre költözött a Palota, ahol nagyobb helyen, több 

lehetőséggel lehetett az eszközöket kipróbálni. Azok a tanulók, akik már tanultak fizikát és kémiát 

összevethették tapasztalataikat a tanultakkal, akik pedig csak a következő tanévtől ismerkednek 

ezekkel a tantárgyakkal, nagyobb kedvvel kezdenek tanulni, hiszen élményszerűen tapasztalhatják 

meg a természettudományok törvényeit.  

A diákok egyéni ütemben járhatták be az összes helyszínt. Kipróbálták a szöges ágyat, örvényeket 

keltettek, optikai csalódások részesei lehettek, körbejárhattak Newton almás kertjében, 

megoldhattak rejtvényeket. Közös programként részt vettünk egy Science Show-n a híres Öveges 

teremben. Érdekes kísérletek részesei lehettünk, gyakorlatilag közösen irányítottuk a műsort. 

Zárásként mindenki megnézhetett, illetve nem csak megnézhetett egy 9D-s mozi-előadást. Sivatagi 

hullámvasúttal tehettünk egy fantasztikus virtuális utazást, ahol minden érzékszervünkre szükség 
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volt. Azon sem lepődött meg senki, ha a lába mellett is elsuhant valami menetközben, vagy éppen 

esett a hó a teremben.  

Összességében nagyon tartalmas napot töltöttünk el a kirándulással, mindenki sok-sok élménnyel 

gazdagodva tért haza. Jövőre ismét ellátogatunk a Palotába, a többi tanulóval is. 

Garas Mariann szervező pedagógus 

P a n n o n  C s i l l a g d a  

Egy szép őszi reggelen, iskolánk 7. és 8. osztályos tanulói megindultak Bakonybélre, a Pannon 

Csillagdába osztályfőnökünk Garas Mariann szervezésével, valamint Deák Annamária és Kakula 

Zsoltné tanárnők kíséretében.  

10:30-ra meg is érkeztünk, utána 

egy fél óra várakozás után be is 

mehettünk az épületbe, 

megkezdődtek a programok. 3 

szintes maga az épület. Az első 

emeleten a hullócsillagokról illetve 

Galileo Galileiről mesélt az idegen 

vezetőnk. A második emeleten 

megtekinthettük a csillag térképet, 

a bolygókról is megtudhattunk pár 

érdekességet. A második emelet 

után utunk a planetáriumhoz 

vezetett, ahol egy fél órás filmet 

nézhettünk meg a fekete lyuk 

keletkezéséről, valamint a bolygókról. Mindenkinek nagyon tetszett a film. A film után 

megérkeztünk a következő szobába, aminek a témája a Mars volt. Itt az idegenvezetőnk elmondott 

pár érdekességet a Marsról. A terem végében volt egy igazi Marsjáró, aminek működését eredetileg 

90 napra terveztek, de végül 14 évet töltött a Marson. A kutatók feltételezése szerint ennyi idő alatt 

a napelem-táblákra ülepedett por miatt elvesztették vele a kapcsolatot, majd 10 évvel később újra 

működőképes volt és a tudósok ismét felvették vele a kapcsolatot. A következő teremben, ami a 

felső szinten volt, bővíthettük ismereteinket a Holdról. Ismét a terem végén volt egy ülés és egy 

űrhajós ruha. Az ülés arra szolgált, hogy a próbánál, amikor felrobbant a repülőgép, az üléssel 

biztonságosan tudjanak földet érni, mivel kinyílt belőle az ejtőernyő. Az ülés és az űrhajós ruha 

mellett volt egy kép arról az emberről, aki legelőször feljutott a Holdra, Neil Armstrongról. Jócskán 

a kép mellett volt egy kép a legelső láblenyomatról a Holdon. Ezután először a 8-asok és pár 7-es 

mehetett fel a kupolába, ahol megtekintették a Napot. Utána felmentünk a teraszra, ahol rengeteg 

képet és videót csináltunk, amíg a többi hetedikes fent volt a kupolában.  

Ezt követően indultunk haza. Mindenkinek nagyon tetszett a kirándulás, a csillagda és az 

idegenvezetés.  

Végh Dorina és László Ramóna 8. osztályos tanulók 

ISMÉT REMEKELTEK AZ ÁSZÁRI MAZSORETTES LÁNYOK 

November 3-án a kisbéri mazsorett csoport saját szervezésében hozta létre a II. Bakony Kupa 

Kisbér Open 2018 mazsorett versenyt amelyen 2 ország 25 településének összesen 286 versenyzője 

151 produkcióban mutatta meg tehetségét.  
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A versenyen 3 ászári kislány szerepelt: Mészáros Nóra, Vida Johanna és Vida Julianna. A Wass 

Albert Művelődési Központ mazsorett csoportja öt csoportos produkcióval indult, amelyek mind 

aranyérmet érdemeltek. Ezekből Nóri 2, Hanna és Julcsi pedig 4 produkcióban szerepeltek. A Vida 

lányok egyéniben és duóban is megmérettették magukat. Hanna egyéniben bronz érmet nyert, 

duóban pedig Németh Majával a dobogó legfelső fokára állhattak. Julcsi egyéniben 6., Fidler 

Fannival duóban pedig 3. lett.  

Ráadásként az egyik fődíjat, a Bakony Kupát is a kisbéri mazsorett csoport érdemelte ki a legtöbb 

pontszámot elért produkcióért. 

Gratulálunk a lányoknak, ismét nagyon büszkék vagyunk rájuk.  

Vidáné Sinigla Melinda mazsorettes szülő 

Meghívó  
Az Ászári Jászai Mari Általános Iskola szülői munkaközössége és 

Tantestülete szeretettel meghívja Önt és kedves családját, barátait a  

2018. november 17-én 19 órai  

kezdettel tartandó jótékonysági  

Szülők-Nevelők báljára. 
Helyszín: Jászai Mari Általános iskola aulája 

A rendezvényt végzős évfolyamunk tánca nyitja meg.  
Az est folyamán élő zene (Szinkron együttes) és büfé, majd tombola is várja vendégeinket! 

Belépőjegy ára vacsorával: 3000 Ft/fő 

 
Lehetősége van támogatni rendezvényünket készpénzzel vagy tombolával, melyet köszönettel 

fogadunk.  
A tiszta bevétellel az SZM diákjainkat tanulmányaikban, mindennapjaikban támogatja.  

Sok szeretettel várja: a Rendezőség 

„Tegyük emlékezetessé a jövőre megérdemelt nyugdíját kezdő Márti néni utolsó, mint igazgatóként jelenlévő 

bálját. Jöjjenek el minél többen, ha nem, kérjük, támogassák a rendezvényt.”  Erdősi Gábor 


