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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 1 8 .  M Á J U S - J Ú N I U S  
 

  
Patroned by: Laszlo Majtenyi, Martin Holle, Dobrovitz Jozsef jun 

F O G A T H A J T Ó  E U R Ó P A  B A J N O K S Á G  
KISBÉR-ÁSZÁR  

2018. AUGUSZTUS 15-19. 

Magyarország, Kisbér és Ászár, a V.ZS.B. Lovas Nonprofit Kft. azt a megtisztelő feladatot 
kapta, hogy ebben az évben helyt adjon a soron következő FEI Utánpótlás Fogathajtó 

Európa Bajnokságnak, melynek helyszíne: Ászár Malomkert út 8. 

A szervezők minden ászári lakost hívnak és várnak az alábbi programokra:  

2018.08.14. 20:00 NEMZETEK ESTJE, FELLÉP A SYNCRON EGYÜTTES 

2018.08.15. 10:00 ÁLLATORVOSI FELVEZETÉS 
2018.08.15. 16:00 MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG, UTÁNA ÁLLÓFOGADÁS 

2018.08.16. 9:00-18:00 DÍJHAJTÁS 

2018.08.17. 9:00-18:00 DÍJHAJTÁS 
2018.08.17. 20:00 EREDMÉNYHIRDETÉS, LOVAS JÁTÉKOK 

2018.08.18. 9:00-18:00 MARATONHAJTÁS 
2018.08.18. 20:00 EREDMÉNYHIRDETÉS, LOVAS PARTY DJ DOMINIQUE 

VEZÉNYLETÉVEL 

2018.08.19. 10:00-16:00 AKADÁLYHAJTÁS 
2018.08.19. 17:00 ÉREMCEREMÓNIA, BAJNOKAVATÁS 

A rendezők a program változtatásának jogát fenntartják. 

Hölle János                          Jámbor Noémi 

A rendezvény ideje alatt egyes napszakokban a Malomkert, a Dózsa György, a József Attila, a 

Sörház és a Diófa utcákban, illetve ezen utcák környezetében forgalomkorlátozás, útlezárás, 

parkolási tilalom várható. Erről az érintett utcák lakói értesítést kapnak.  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  

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. 

A 2018. március 12-i rendkívüli ülésen a Képviselő-testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt 

be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, egy darab defibrillátor eszköz beszerzésére, bruttó 

500 000 Ft értékben, 50 000 Ft önrész mellett. Az eszközt azóta már megkaptuk. 

A 2018. március 22-i rendes ülésen a Képviselő-testület Tóth Katalin adóügyi előadónak a helyi 

adóhatóság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta. Az útfelújításokra beszerzett 

árajánlatok alapján a Colas Út Zrt. árajánlatát fogadta el a Testület és bruttó 27 051 ezer forint 

díjazás ellenében megbízta a Jászai Mari, a Diófa, a Dankó Pista, a Hérics Márton és a Klapka 

utcáknak az árajánlatban foglalt feltételekkel és paraméterekkel való útfelújítási munkáinak az 

elvégzésével. Az útfelújítások áprilisban elkészültek. 

A 2018. április 12-i rendes ülésen elfogadásra került a 2017. évi gyermekvédelmi és szociális 

jelentés és pótmunka megrendeléséről született döntés az útfelújításokkal kapcsolatban. 

A 2018. április 24-i rendes ülésen a Képviselőt-testület módosította a 2018. évi költségvetést és 

„Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet”, majd döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a 

helyi önkormányzatokért, valamint az államháztartásért felelős Miniszterhez az „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” az Ászár, Jókai utca (58 és 1098 hrsz.) 

útburkolatának felújítása céljából, bruttó 8 079 105-Ft értékben. Ezen az ülésen határozta el a 

Testület azt is, hogy a régi falunapok hangulatát idéző tűzijátékot az idei évben is megrendeli, és 

ehhez biztosítja a forrást. Hozzájárulás született arról is, hogy Honismereti és Helytörténeti 

Egyesület a meglévő településnév táblák mellett rovásírással készült településnév táblákat 

helyezzen ki három helyen. 

A 2018. május 17-i rendkívüli ülésen a ravatalozó kegyeleti hűtőjének cseréjéről született döntés, 

mert a régi hűtő javítása gazdaságtalan. A beszerzésére 1,4 millió forintot biztosított a Testület.  

A 2018. május 31-i rendkívüli ülésen Böröczné Kőszegi Zsuzsanna könyvvizsgáló az írásos 

előterjesztés összefoglalva elmondta, hogy a Magyar Államkincstár felé elkészített 2017. évi 

költségvetési beszámoló és az annak alapján készült zárszámadás tervezet összhangban van. A 

beszámoló az önkormányzat elmúlt évi gazdálkodásáról helytálló képet ad, rendeletalkotásra 

alkalmas. Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 2017. évi zárszámadást.  

Zárt ülésen, az általános iskola igazgatójának javaslata alapján a Testület döntött arról, hogy Papp 

Istvánné és Oláhné Vida Mária pedagógusok részére a Jászai Mari Általános Iskolában évtizedeken 

keresztül végzett oktató, nevelő munkájáért Öllős Mór-díjat adományoz. 

Pekár Zsolt polgármester 

http://www.aszar.hu/
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A n ya kö n yv i  h í r e k  

Sok szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóit: 

Somogyi Balázs és Vígh Alíz kisfia: Máté 

Szarvas Richárd és Varga Dóra kisfia: Csanád 

Lengyel Levente, és Sarok Laura kisfia: Kristóf 

Házasságot kötöttek Ászáron: 

Kozma László és Kozma-Végh Júlia Rita  

Osvald Attila és Osvald-Juhász Mónika 

Szívből gratulálunk a házaspároknak! 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 

Marton Miklós (76) 

Hadnagy László (62) 

Németh Józsefné sz.: Galambos Katalin (82) 

Nokta Imréné sz.: Rózsás Éva (82) 

Cimer László Sándor (63) 

Lanczendorfer Melinda aljegyző 

ÚJRA ÜZEMEL A GYÓGYSZERTÁR 

Az ÁSZÁRI GYÓGYSZERTÁR a BENU Gyógyszertár Kisbéri Ezüstkehely fiókgyógyszertáraként 

kinyitott.  

Az alábbi időpontokban tart nyitva: 

HÉTFŐ: 14:30-17:00 

KEDD-PÉNTEK: 8:30-11:30 

SZOMBAT-VASÁRNAP ZÁRVA 

Pekár Zsolt polgármester 

BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL 2018. JÚNIUS 

NYÁRI BŰN-ÉS BALESET-MEGELŐZÉSI TANÁCSOK GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK 

Kedves Gyerekek!                  LEGYEN GONDTALAN A NYÁRI SZÜNET! 

Néhány bűnmegelőzési tanács a nyárban rejlő veszélyek elkerülésére 

Elkezdődött a hosszú nyári szünet, amelyet már olyan nagyon vártak a 

gyerekek. Sokat lehet pihenni, játszani, sportolni, kirándulni, és persze 

nyaralni, de ahhoz, hogy a szünidő gondtalan és problémamentes legyen, tartsunk szem előtt néhány 

tanácsot. 

1./ Személyes biztonság-értékeink védelme 

 Minél több időt próbálj meg értelmes elfoglaltsággal, programokkal eltölteni még akkor is, ha egyedül 

vagy otthon a nyár egy részében, mert a szüleid dolgoznak. Egy labda is elég a jó szórakozáshoz. A 
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csellengés, csavargás, „lógás” hamar meggondolatlan, buta, esetleg törvénysértő dolgokhoz tud 

vezetni. 

 Legyél gyanakvó az idegenekkel szemben! Ne dőlj be, ha ajándékokat, számodra kívánatos dolgokat ígér 

/pl. mobil, Mp3 lejátszó, játék szoftver stb…/! Alig ismert haverokat, ismerősöket ne vigyél fel a 

lakásotokba!  

 Ne tarts magadnál nagyobb pénzösszeget! 

 Mindig mondd el a szüleidnek, a nagyszüleidnek /vagy akire rábíztak/, hogy hová mész, hol fogsz 

tartózkodni! 

 Vigyázz az értékeidre! Ne hagyd őrizetlenül kerékpárodat, rollerodat, sportszereidet, még rövid időre 

sem! 

 Ne menj el idegennel, ne szállj be ismeretlen személy autójába! 

 Ha valami olyan történik a nap folyamán, ami szokatlan, kellemetlen, vagy nem érted, feltétlenül 

meséld el a szülőknek, vagy annak a felnőttnek, akivel vagy! Ne maradjanak benned megválaszolatlan 

kérdések, érthetetlen gondolatok. 

2./ Balesetek megelőzése, közlekedés biztonság 

 Ha 12 éven aluli vagy, TILOS főútvonalon kerékpároznod! A járdán csak a gyalogosok zavarása nélkül 

biciklizhetsz. 

 Tilos elengedett kormánnyal biciklizi. 

 Kerüld a meggondolatlan, tragédiához vezethető kalandokat /pl. erdőben domboldalról történő 

legurulásokat, nagy tömegű tehergépkocsik mögött történő biciklizést, stb…/, mert ezek 

visszafordíthatatlan következményekhez vezethetnek. 

 A kerékpárnak is vannak olyan tartozékai, amelyekkel kötelező ellátni a járművet. Ezek közül a 

legfontosabb az első és hátsó világítás, valamint a fékek. 

 Ne játssz építési területeken, vasúti töltéseken! Ne menj/mássz magasfeszültség közelébe, mert még ha 

nem is érsz hozzá, a feszültség lehúzhat, és áramütést szenvedsz! 

3./ Vízi kalandok biztonságosan  

 Csak kijelölt fürdőhelyeken, strandokon fürödj, mert a bányatavak, ismeretlen álló-illetve folyóvizek 

halálos veszedelmet jelenthetnek!  

 Felhevült testtel, SOHA NE UGORJ bele a vízbe! Ugyancsak kerüld a vízibicikliről való vízbe ugrást, illetve 

az ismeretlen mélységű / sekély vízbe való fejesugrást! 

 Csak akkor merészkedj mély vízbe, ha megbízhatóan tudsz úszni! 

 A strandon, parton se hagyd őrizetlenül értékeidet! 

 Viharjelzéskor azonnal hagyd el a vizet! 

4./ Használd az internetet biztonságosan! 

 Ne feledd, hogy a jogszabályok ugyanúgy érvényesek az interneten, mint a valós életben. Az anonimitás 

álarca mögé bújva elkövetett cselekedetekért ugyanúgy felelni kell! 

 Ha úgy gondolod, hogy törvénybe ütköző vagy ártalmas tartalmat találtál az interneten, ha bármi 

gyanút kelt benned, ha az internetre feltöltött fényképedet, videódat az engedélyed nélkül valaki 

máshol megjelenteti és ez téged rosszul érint, tehetetlennek érzed magad, haladéktalanul mondd el a 

szüleidnek, tanárodnak, vagy írj róla a Kék Vonalnak (www.kek-vonal.hu)!  

 Ha úgy gondolod, hogy zaklatásnak vagy kitéve, ments le minden bizonyítékot. Tiltsd le a zaklatót, vagy 

töröld ki a kapcsolati listádról. Próbálj meg nem válaszolni vagy visszavágni! Jelentsd! (szülőnek, 

felnőttnek, Kék Vonalnak).  

http://kek-vonal.hu/index.php/hu/
http://www.kek-vonal.hu/
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 Ne vegyél részt egy másik személy képeinek, üzenetének, sértegetésének továbbításában! Azt 

gondolhatod, hogy ez csak egy vicc, de még bűncselekményt is elkövethetsz ezzel. Nézegetni és 

továbbítani az ilyen fajta dolgokat, annyit jelent, hogy hozzájárulsz egy internetes zaklatáshoz. Félreállni 

és hagyni, hogy csak megtörténjen, ugyanolyan rossz. Jelentsd, ha ilyet tapasztalsz! 

 Ha szeretsz online chatelni, legjobb, ha csak ismerőseiddel teszed. Ha chatportálokon „ismerőseid” 

között ismeretlent találsz, vagy ha már számodra kellemetlen vagy zavaró a kapcsolat, blokkold le, 

töröld le! Az online barátokkal jobb, ha csak az Interneten tartod a kapcsolatot. Ne találkozz 

idegenekkel, főleg ne a barátod/barátnőd, szüleid tudta nélkül, vagy elhagyatott helyen!   

 Ne írd ki semmilyen közösségi oldalon a nyaralásod dátumát, tartózkodási helyedet! Ne „csekkolj be” 

lépten-nyomon, amikor nem vagy otthon, mert így növelheted annak kockázatát, hogy betörnek 

otthonodba. 

 Alaposan gondold át, hogy milyen képeket és videókat teszel fel magadról, vagy engeded meg, hogy 

nyilvánosságra hozzanak rólad. Ha feltöltesz egy fényképet vagy videót, azt bárki letöltheti, 

megváltoztathatja, továbbküldheti, közzéteheti az interneten. 

Sosem késő elmondani, ha valami sérelem ért, ha valaki bántott. Mindig van segítség! 

KEDVES FELNŐTTEK! 

A gondtalan nyaralás érdekében néhány tanács: 

Gépkocsi: Gépkocsiját zárja be mindig, értékeit, táskáját még néhány percre se hagyja benne! 

Az autópályán a pihenőkben is zárja be a gépkocsiját, ne hagyja, hogy eltereljék a figyelmét 

segítségkéréssel, műszaki hiba jelzésével! 

Bankkártya, Készpénz: A PIN kódot jegyezze meg, fizetésnél mindig tartsa szemmel a 

bankkártyáját! 

Bevásárlás: Ne tegye táskáját a bevásárló kocsira, pénztárcáját ne a tartsa a farzsebében!  

Strand: Ne hagyja a strandon értékeit felügyelet nélkül! 

Fesztiválok: Nagy tömegben tartsa táskáját szemmel, értékeit, pénzét tartsa belső zsebben vagy 

övtáskában! 

Szállás: Amikor távozik a szálláshelyéről, az ajtót zárja be! Értékeket ne hagyjon szem előtt! A 

nagyobb értékű holmikat helyezze el a szálloda széfjében! 

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság  

Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály 

ÖNKORMÁNYZATI RENDEZVÉNYEK AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN 

május 26. FALUNAP: 

 Kicsit másképpen, kicsit máshol, de mégis a régi falunapok hangulatát idézve került megrendezésre 

az idei falunap. Köszönet Mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak, segítették 

településünk legnagyobb össznépi rendezvényét! 

május 27. HŐSÖK NAPJA 

"Hajtsunk fejet némán és gondoljunk reájuk,  

Egy percnyi csendet, mit emlékükre szánunk" ...  „ Pekár Zsolt polgármester úr ünnepi beszédében 

hangzott el a koszorúzással egybekötött Hősök Napja emlékünnepén, amikor azokra a magyar 

katonákra és civilekre emlékeztünk, akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták és áldozták 

Magyarországért. Az ünnepi megemlékezés helyszínén Kiss József (Józsi bácsi) egy vers 

elmondásával emlékez(tet)ett az I. és II. világháborús szimbolikus temető kertjében a hősökre.” 
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június 3. NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott megemlékezésünkön Kohlné Ivánkai Katalin 

alpolgármester tartott beszédet. Rendezvényünket Petrás János a Kárpátia együttes énekes 

basszusgitárosa is megtisztelte és koszorút helyezett el az Emlékművünknél. 

június 6.  PEDAGÓGUSNAP 

„A Közösségi Házban pedagógusnap alkalmából köszöntöttük a köznevelésben dolgozókat, 

óvónőket, tanítókat és tanárokat. Az Önkormányzat nevében Pekár Zsolt polgármester úr fejezte ki 

köszönetét mindazoknak, akik az oktatás, nevelés bármilyen színterén hozzásegítik, hozzásegítették 

a gyermekeket ahhoz, hogy a nagybetűs életben boldogulhassanak, boldoguljanak. Az ünnepség 

keretein belül, idén a Képviselő-testület két pedagógus kolléganő részére ítélte oda az Öllős Mór-

díjat. Mindketten a Jászai Mari Általános Iskolában évtizedeken keresztül végzett oktató, 

nevelőmunkájáért kapta az elismerést. Papp Istvánné Mariann és Oláhné Vida Mária tanítónénik, 

akik már napjainkban a megérdemelt nyugdíjas éveiket kezdték meg. Pedagógiai munkásságukról 

dr. Lunkné Nyuli Márta az intézmény igazgatónője számolt be röviden.” 

június 23.  SZENT IVÁN ÉJ FALUKERÜLŐ 

Önkormányzatunk a nyári napforduló ünnepe és a múzeumok éjszakája jegyében Szent Iván éji 

ászári falukerülőt tartott. A rendezvény a Jászai téren a Zirci Fúvósok térzenéjével kezdődött, ezt 

követően közösen elsétáltunk a Tájházhoz, a Mini-Skanzenhez és a Jászai Mari Emlékházhoz. 

Sötétedéskor a „Gurdon téren” tűzgyújtással és „rögtönzött” piknikezéssel zártuk a napot. Köszönet 

mindazon magánszemélyeknek és civil szervezeti tagoknak, akik segítették ennek a szép napnak a 

megvalósulását. 

 

 

 

 

 

Pekár Zsolt polgármester 

HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

FOLYTATÓDTAK AZ OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK 

A múlt számban beszámoltunk a 7. osztályosok pécsi kirándulásáról. Szeretnénk megemlíteni, hogy 

- ugyanúgy, mint ők is-, az EFOP-1.3.9-2017 „Érezd jól magad a bőrödben” pályázat keretén 

belül tanulóink sok szép helyre eljutottak. Úgy érezzük, hogy a pályázat által sikerült a szülők 

válláról terhet levenni, mivel valamennyi helyszínen az utaztatás, a szállás és az étkezés költségeit 

ebből finanszíroztuk.  

1. Tata és környékének megismerése (1. osztály) 

A május 25-én reggel 8 óra 15 perces indulással megkezdődött az 

egynapos program, melynek első állomása Kocs volt. A kocsi magyar 

találmány és Kocs községből ered. A Kocsi Múzeumba látogattunk, ahol 

az intézmény vezetője a tanulók életkorának megfelelő érdekes 

előadásából a diákok a kocsi készítésének fázisaival ismerkedtek meg. 

Régi mesterségek, bognárok, kovácsok és szíjgyártók munkáit látták. A 

fogatolt személyszállítás fejlődését pedig a hintógyűjtemény tükrözte. A 

kiállítás megtekintése végén két hintóra felülhettek a gyerekek.  

A tervezett programtól eltérően folytatódott a napunk. Szinte egész nap 

esett az eső, ezért a kinti programokra nem tudtunk elmenni. 

Második állomásunk a tatai vár volt. A Tatai vár, vízi vár, az öreg tó 
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partján található. A Tatai Vármúzeumban állandó és aktuális kiállítások is vannak. A tanulók a tatai 

fazekasság jellegzetes edény- és táltípusait látták. A háztartásokban mindenütt megtalálhatók voltak 

ezek az edények.  

A várakról készült maketteket tekinthettünk meg. 

Pozitív élmény volt a moziban eltöltött idő. Jönnek a kacsák című mesefilmet nézték meg tanulók. 

A nap végén fagyiztunk. 

A kora esti órákban tele élményekkel, kicsit fáradtan megérkeztünk Ászárra. 

2. Budapest, Szentendre, Budai-hegyek bejárása (2. és 4. osztály) 

Tanulmányi kirándulásunk 715-ös indulással vette kezdetét. Elsőként a Fővárosi Növény- és 

Állatkertbe látogattunk el. Itt részesei 

lehettünk két állatkerti programnak is: 

megnéztük a jegesmedvék etetését, - 

közvetlen közelről láthattuk, hogy ez a 

nagytestű állat, méretei ellenére milyen 

jól úszik, és merül a le az élelemért a 

medence aljára. Majd egy vidám 

fókabemutató és állatsimogató 

következett.  

Ezt követően egy kicsit vizesen, de 

jókedvűen folytattuk utunkat a Magyar 

Természettudományi Múzeumban két csoportban 1-1 múzeumpedagógiai foglalkozás -  a 

Rovarlesen és az Erdőkerülő. A foglalkozást vezető pedagógus gyorsan megtalálta a hangot a 

gyerekekkel, nagyon sok új és érdekes ismerettel gyarapodott tudástárunk. Ez után ismét egy 

szabadtéri program következett. Idegenvezetéssel egybekötött kisvonatos kirándulás során 

felfedeztük a Margitsziget szépségeit, így pl.: a rózsaligetet, a híres költők, írók sétányán lévő 

szobrokat, és rövid ideig gyönyörködhettünk a központi szökőkút „zenés táncjátékában” is. Első 

napunk utolsó állomása Szentendrén, a Pap-szigeten volt, mely egyben a szállásunk és étkezésünk 

helyszínéül is szolgált. Este 7 órakor érkeztünk ide, egy rövid frissítő zuhany után 

megvacsoráztunk, majd egy rövid sétát tettünk a Duna parton, és 10 óra körül lepihentünk.  

Következő Először Duna Corso program keretében egyórás idegenvezetéssel összekapcsolt hajós 

városnézésre került sor. Utána a Mátyás templomban gyönyörködtünk, és a Halászbástya lépcsőit 

megjárva csodálatos panoráma tárult elénk. Ezt a látványt még fokozta János- hegyi kilátás, ahova 

libegővel jutottunk fel 

Programunk utolsó állomására fél 5-re érkeztünk. Ez nem más, mint a Pál völgyi-cseppkőbarlang. 

Egy 50 perces túravezetés során gyönyörködhettünk a szebbnél szebb és érdekes 

képződményekben. Néhány helyen össze kellett szednünk maradék erőnket, hogy feljussunk a 

„Tyúklétra” tetejére. De a látvány mindenért kárpótolt bennünket. 

Nyolc órakor megérkeztünk iskolánk elé, ahol nagy örömmel fogadtak bennünket a szülők. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a 2 nap nagyon jó hangulatban telt el. Ezen idő alatt nagyon sok új 

és érdekes ismeret birtokába jutottunk, a gyerekek pedig még jobban összekovácsolódtak a sok 

közös élmény során. Ha, kellett az idősebbek segítették, bátorították kisebbeket, a 

bátortalanabbakat.  

3. Dunakanyar természeti kincsei (3. osztály) 

A 3. osztályosok kirándulásuk céljának a Dunakanyar nevezetességeinek és szépségeinek 

megtekintését tűzték ki, mivel ezekkel magyar irodalom és környezetismeret órán is ismerkedtek. 

A napot egy városnézéssel kezdték, melyet kisvonattal tettek meg. Megtekinthették Esztergom 

belvárosát, átkeltek a Mária Valéria hídon Szlovákiába, majd vissza a Duna parton a kiinduló 

helyre, a Bazilikához. A nagy melegben hűsítették magukat egy kis fagylalttal, majd a 

monumentális épület megismerésére, felfedezésére indultak. Megcsodálták a Bazilika gyönyörű 
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belső terét, felfedezték a Kincstár értékes relikviáit. Ezután a Panorámatetőről csodálták meg a 

város szépségeit. A belső szépségek után következett a gyönyörű panoráma a Bazilika mögötti 

sétányról. Csodálatos kilátás tárult a Dunára. A gyerekek rácsodálkoztak a gyönyörű tájra, hátuk 

mögött az épület monumentális méreteire. 

Ekkor már a meleg és a sok séta után 

elfáradva, örömmel pihentek meg a Bazilika 

tövében. 

Késő délután elfoglalták szállásukat, a Szalma 

Csárda és Panziót. Sok gyermeknek ez volt az 

első éjszaka, melyet szüleitől távol töltött, így 

nem lehet csodálkozni azon, hogy nagy 

izgalommal foglalták el szobáikat. 

A finom vacsora után egy kis esti sétára 

indultak, melynek célja újra a Bazilika volt. 

Előzetes ismereteik során láttak képeket az 

épületről esti kivilágításban. Szerették volna ezt élőben látni, ezért megvárták azt az időt, amikor 

már látható volt az esti kivilágítás. A barangolás után fáradtan érkeztek a szállásra, ezért gyors 

zuhanyozás, mosakodás után pihenőre tértek és gyorsan álomra is szenderültek. 

Másnap reggel a gyors pakolás és finom reggeli után újból buszra szálltak, hogy a következő 

felfedésre váró helyet, Visegrádot is jobban megismerjék. Először a Fellegvárban a különböző 

kiállítások mellett megtekinthették a gyönyörű panorámát, ami a Dunakanyarra esett. A várban való 

barangolás után lementek a Duna partjára, ahol a Királyi Palota épületében sétáltak. Itt a különböző 

korabeli kiállítási termek mellett megtekinthették a csodálatos Herkules kút rekonstruált mását, 

majd a Királyné fürdőhelye után a híres Oroszlános kutat. Ezután pihenés képpen a Történelmi 

Játszótér érdekes labirintusaival és játékaival ismerkedve töltöttek el sok vidám percet. 

A nap és a kirándulás zárásaként sétahajóra ültek, ahol újra megtekinthették a Dunáról a 

Dunakanyar csodálatos panorámáját. A hajóról leszállva elfáradva, de csodás élményekkel 

feltöltődve ültek fel a buszra, mellyel hazaindultak. A végállomásnál, mely egyúttal a kiindulóhely 

volt, mind a 19 diák örömmel futott szüleihez, boldogan mesélve élményeiről 

4. Balatonfelvidéki Nemzeti Park (5. osztály)  

2018. 05. 15- én indult el az Ászári Jászai Mari Általános Iskola 29 gyermekből és 3 kísérő 

pedagógusból álló kis csapata a Balatonfelvidék megismerésére. A jelentkezett gyerekek már hetek 

óta a kirándulás lázában éltek és 

alig várták, hogy a kitűzött napon 

reggel 7 órakor végre elinduljon a 

busz az első állomásra, a Tihanyi - 

félszigetre.  

A programsorozat a tihanyi 

Levendulaházban kezdődött, ahol 

a gyermekek rövid bevezető után 

egy ismeretterjesztő film 

segítségével megismerkedhettek a 

levendula történetével a világ több 

országában az idők során. Ezután 

két csoportra osztva kézműves, illetve interaktív ismeretszerző foglalkozásokon vettek részt 

felváltva. Amíg az egyik csapat a kézműves foglalkozáson saját készítésű levendulazsákot készített, 

addig a másik csapat interaktív kvíz formájában feltérképezte a Tihanyi – félsziget természet adta 

csodáit.  
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Délben kis pihenőt tartva, mindenki elfogyaszthatta az otthonról hozott kis elemózsiáját, majd 13 

órakor szintén két csapatra osztva szakvezető segítségével elindultak a tanösvény feltérképezésére. 

Az idő az előrejelzések ellenére nagyon kegyes volt, így a gyerekek bár nem teljesen „felhőtlenül”, 

de száraz bőrrel élvezhették és szívhatták magukba a két profi szakvezetőtől hallott érdekesebbnél 

érdekesebb ismereteket.  Megtudhatták, milyen mély a Balaton, hogy ahol álltak valójában sziget 

volt, miért hagyják a kidőlt fákat az erdőben, számtalan ismeretet kaptak az állat - és 

növényvilágról, a kőzetekről és végül, de nem utolsó sorban egy mese kapcsán a tihanyi 

kecskeköröm legendájáról. 

Az erdei túra után már kissé fáradtan kaptatott fel a kis csapat a Tihanyi Apátsághoz, ahonnan 

csodálatos kilátás nyílt a Balaton északi oldalára. Természetes letesztelték, hogy „működik – e„ a 

híres tihanyi visszhang és mindenki boldogságára a közösen kiáltott „Jászai” tisztán és érthetően 

visszhangzott a túloldalról. Az elmaradhatatlan ajándékvásárlás után az Oázis étteremben ízletes 

vacsora fogadta a fáradt sereget, ahonnan kisbuszokkal jutottak el gyerekek a Sajkodi Erdei 

Iskolába, ahol a szállásuk volt. A szobák elfoglalása után a gyerekek önfeledten játszottak. Ki az 

udvaron talált elfoglaltságot magának, míg mások az otthonról hozott társasjátékokat tesztelték le 

társaikkal.  

Az éjszakai kitartó eső a délelőtt folyamán csendesedett, így az előre eltervezett programokat azért 

hellyel – közzel sikerült megtartani. A gyerekek teljes mértékben kivették a részüket a reggeli 

elkészítésében, majd tanáraik kíséretében egy 40 perces gyaloglással kisétáltak a buszhoz, mellyel 

visszautaztak az Apátsághoz, ahonnan az aznapi első program indult. 

Miután megérkeztek a Kick bike-ok, egy gyors elméleti oktatás után elindult a csapat a 

balatonfüredi Kisfaludy strandra. Útközben a túravezetőtől megtudhattak néhány érdekességet és 

gyönyörködhettek a körülöttük elterülő táj szépségében. Az elengedhetetlen csoportkép készítése 

után a Tagore sétányról a strand mellett elhelyezkedő kalandpark felé vették útjukat, ahol az íjászok 

viadala program várta őket. A rollerezés után látható fáradtságnak itt már nyoma sem volt és a 

gyerekek hatalmas lelkesedéssel vetették bele magukat a feladatba.  

Balatonfüredről útunk Szigligetre és a Szigligeti várba vezetett, ahol a gyerekek először egy lovagi 

tornán vehettek részt nézőként és résztvevőként is. Kipróbálhatták a kelevéz és dobócsillag dobást 

is több – kevesebb sikerrel. Majd felmásztak a vár tetejébe, ahol gyönyörű kilátás tárult eléjük 360 

fokban. 

A következő állomás Tapolca volt, ahová a gyönyörű Balatonparton vezetett az út. A 

Balatonfelvidéki Szabadidőközpontban már várták a nebulókat egy solymászbemutatóval, ahol a 

gyerekek nemcsak fotózkodhattak a madarakkal, de a bátrabbak ki is próbálhatták a röptetést 

Miután megköszönték a kedves fogadtatást, elbúcsúztak a vendéglátóktól és hazafelé vették útjukat. 

Zircen nehéz keresztülhaladni, hogy ne álljon meg az ember az ismert cukrászdában és 

elfogyasszon akár egy ízletes sütit, vagy megkóstolja a finom fagyit. Így voltak ezzel a gyerekek is. 

Ekkor már mindenki hazavágyott, így utoljára felszállva a buszra meg sem álltak hazáig. Az iskola 

előtt már várták őket szüleik és a gyerekek alig várták, hogy elmeséljék a három nap alatt átélt 

színes élményeiket. 

5. Északi-középhegység természeti kincsei (6. osztály) 

2018. május 10-én reggel 7.30-kor indult az ászári iskola 6. osztálya és kísérő tanárai felfedezni az 

Északi-középhegységet. A gyerekek már nagyon várták ezt a kirándulást. Irodalomórán éppen az 

Egri Csillagok című regényről tanultak, és számos kérdésre szerettettek volna választ kapni, 

megtekinteni az 1552-es egri diadal helyszíneit. Környezetórán pedig a mészkőhegységek 

képződményeivel foglalkoztak, s ezért is volt a másik úti cél Aggtelek, ahol közelről is 

megcsodálhatták a cseppköveket. 

Az utazás első állomása az Egri Vár volt. A belépők megváltása után bejárták a vár fontosabb 

helyszíneit. A Dobó István Vármúzeum megannyi programot kínált a gyereknek. Először a 

Vártörténeti Kiállítást nézték meg, ahol pontos képet kaphattak arról, hogyan is nézhetett ki a vár 
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sok száz évvel ezelőtt. A kazamaták világa és a fegyvertörténeti kiállítás különösen a fiúkat 

érdekelte, de a lányok is kíváncsian hallgatták az idegenvezető történeteit. Végigjárták a bástyákat, 

tisztelegtek Gárdonyi Géza sírjánál, megnézték a gótikus püspöki palotát, majd elszörnyülködtek a 

középkor kínzóeszközein, a várbörtön kiállításon. Jól esett az ebéd a vár udvarán, amit a hűs fák 

árnyékában töltöttek el.  

Következő állomás a Gárdonyi Géza Emlékház volt. Az udvaron álló fákat az író maga ültette, s a 

szobra is itt látható. A kerti sétány után a ház termeit tekintették meg a diákok. Itt láthatták az 

írószemélyes tárgyait, dolgozószobáját, könyvgyűjteményét, számos művének kéziratát. 

A délutánt Szilvásváradon töltötték el a gyerekek. A Bükk hegység gyöngyszemeként emlegetett 

hely valóban remek kikapcsolódásnak bizonyult. Kisvasúttal mentek fel a Fátyol-vízeséshez, majd 

lefele gyalog gyönyörködhettek a természet szépségeiben. A játszótér, az interaktív játékok, a 

dámszarvas simogató, a pisztráng-neveldék minden percüket lekötötte a diákoknak. Az útjelző 

táblák segítségével számos rejtett zugot bebarangoltak. Megismerték az erdő állat-és növényvilágát. 

A nap végére kellően elfáradtak. Egerben, a Bacchus Panzióban töltötték az éjszakát. A háromágyas 

szobákból remek kilátás nyílt a városra. 

A szállás elfoglalása után jött a már 

nagyon várt vacsora. A meleg húsleves, 

rizibizi rántott szelettel minden diák 

lelkét felmelegítette. Különösen a 

vacsora végén felszolgált palacsintának 

volt hatalmas sikere. Ezután 

visszasétáltak a Dobó térre, hogy 

megcsodálják a város esti fényeit. A 

kellemes esti séta után mindenkinek jól 

esett a pihenés.  

Pénteken, reggeli után indultak útnak 

Aggtelekre. Két órás út után, végre 

megpillanthatták az Aggteleki-cseppkőbarlang bejáratát. A túravezető mesélt a barlang történetéről, 

klímájáról, majd elindult az egy kilométeres túra. A barlang látványa lenyűgözte a diákokat. 

Minden teremben megállhattak megcsodálni a szebbnél szebb cseppkőképződményeket. A 

legnagyobb meglepetésükre, a hangversenyterem akusztikáját kipróbálhatták, és egy különleges 

fényjátékban is gyönyörködhettek. Szinte mindenhol volt kérdésük, észrevételük, ami azt igazolja, 

hogy nagyon jól érezték magukat. Ebéd után indultak a kirándulás utolsó állomására, a Kékestetőre. 

Délután négy órára értek Magyarország legmagasabb pontjára, az 1014 m magas Kékestetőre. Pazar 

látvány tárult eléjük. A TV-torony 160 lépcsőjének megmászása után jól esett a pihenés, s a 

harmadik emeleten gyönyörködni a kilátásban. Az idő múlása és a hosszú hazaút arra intette a 

csoportot, hogy elinduljanak hazafelé. Az utolsó fotók után, búcsút intettek az Északi-

középhegységnek. A hazaúton megnézhették még Gyöngyös városát, s gyönyörködhettek Budapest 

fényeiben. Fáradtan, de élményekkel teli érkeztek Ászárra.  

6. Szegedi Fehértó madárvilága, Szeged kulturális értékei, Ópusztaszer (8. osztály) 

Május 30-án sok ászári általános iskolás kelt ki ágyából a megszokottnál hamarabb. Reggel 6 

órakor már mindannyian fenn voltak a Szeged felé tartó kirándulóbuszon. A hosszú út során volt 

időnk megreggelizni, és egy kicsit visszaaludni.  

Útunk első célja az Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark. Itt több programon vettünk részt. 

Megtekintettük a szabadtéri néprajzi gyűjteményt. Megismerhettük a Dél-Alföldi parasztság 

mindennapos életének eszközeit, a tanyás gazdálkodás folyamatát. Jártunk a tanyasi iskolában, ahol 

a korabeli tanítás eszközeivel és módszereivel ismerkedtünk meg. Szerencsénk volt megtekinteni 

egy élő korabeli tanítási órát. 
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A rotunda felé vettük útunkat, ahol megnéztük Feszty Árpád és 11 festőtársa által alkotott 

„Magyarok bejövetele” körképet. A gyerekeket lenyűgözte a festményen látott történelmi pillanat, 

amikor Árpád vezetésével őseink birtokba veszik a Kárpát-medencét. Ezt követően részt vettünk 

egy múzeumpedagógiai foglakozáson. Feladatunk címe „Régészfurfang” volt. Egy korabeli sír 

feltárásában vehettünk részt, ahol betekinthettünk a régészet alapjaiba. Ezután a „Csillagösvény” 

nevű, élő növényekből létrehozott, összesen 3,5 km hosszú labirintusba vezetett útunk. A 

tájékozódást egy útbaigazítás segítette, a 

legtöbben a „Kövesd a Csodaszarvast” 

választották. A gyerekek nagyon 

élvezték a labirintust. Szeged felé vettük 

útunkat, ahol késő délután 

megtekintettük az Újfehértói TK 

madárvilágát.  

Szegedre érve elfoglaltuk szállásunkat a 

Tisza Sport Hotelben. A jóízűen 

elfogyasztott vacsora után a helyi Pláza 

Cinema City mozijában fejeztük be a 

napi programot.  

Másnap reggel a svédasztalos, kitűnő reggeli kínálatából jóllakottan, energiával feltöltve indultunk 

el napi programunkra. Először a Tiszán sárkányhajóztunk, volt szerencsék elevezni a Maros 

torkolatig. A ritmusra evezés óriási élmény volt tanulóink számára.  

A jóízűen elfogyasztott ebéd után Cool-túra programban vettünk részt. Önálló térképes, feladatlapos 

formában a város nevezetességeit ismerték meg a gyerekek. Az önálló, kiscsoportos városfelfedező 

program nagy sikert aratott, két csapat végzett 0 hibaponttal az első helyen. 3 órától meglátogattuk a 

város büszkeségét, a nagyon impozáns Móra Múzeumot. Megismertük Szeged és környékének 

népviseletét, természettudományi, régészeti és Móra Ferenc életét bemutató kiállítás nagyon tetszett 

mindenkinek. A legnagyobb sikert a papucskiállítás aratta a lányok körében. 

A már láthatóan elfáradt kirándulók hazafelé vették az irányt. „Kötelező pihenő” során egy 

gyorsétteremben megszabadultak maradék zsebpénzeiktől. A jóllakott társaság elcsendesedve 

folytatta útját hazafelé, ahova a késő esti órákban érkeztünk.  

A kirándulás mindenki számára tanulságos, maradandó élményekben gazdag eseménysorozat volt. 

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a kijelentés: Ide még biztosan visszajövünk. 

Az osztályfőnökök szakmai beszámolóját „zanzásította” : Erdősi Gábor iskolatitkár 

AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA SIKERES TANULÓI 

Tisztelt Olvasó! 

Az alábbiakban azokról a versenyekről írok, ahol tanulóink elindultak az év folyamán, és sikeres 

eredményükkel öregbítették iskolánk hírnevét. Jó tudni, hogy mindig van olyan diákunk, akiért 

izgulhatunk, aki tanulmányai mellett szakkörökön, tehetséggondozó foglalkozáson a 

pedagógusokkal, otthon a szülőkkel azért készül, hogy sikeresen helytálljon a különböző 

tanulmányi- és sportversenyeken. Köszönjük az elért eredményeket! 

Benedek Elek mesemondó verseny: 2017. novemberében, Bakonyszombathelyen került sor erre a 

megmérettetésre. A tavalyi évhez hasonlóan Sulyok Tomi ismét a dobogón végzett. Idén a 

képzeletbeli dobogó 2. helyére állhatott fel az 5-6. osztályosok kategóriájában, amihez gratulálunk 

neki. Felkészítője Deák Annamária volt. 

Holenda Barnabás Matematika verseny, 2017. december 9.: A 2017/2018-as tanévben ismét 

megrendezésre került a Holenda Barnabás Matematika verseny Győr városában, az Apor Vilmos 

Iskolaközpont. Iskolánk alsós osztályaiból többen is részt vettek a megmérettetésen Ebben a 

tanévben is hasonlóképpen, mint a korábbi években néhány lelkes tanulók hetente matematika 

szakkörön mélyítette el a tudását. Tudatosan, heti szinten készültek a versenyekre. A verseny napján 



 
12 

az Ászári Önkormányzat lehetővé tette (mint minden évben, most is nagy-nagy köszönet a falu 

vezetésének), hogy mikrobusszal utazzanak a helyszínre. A 3-4. osztályos diákoknak a környezet 

már ismerős volt, hiszen már a tavalyi évben is részt vettek ezeken a versenyeken.  

A 2. osztályból összesen 5 fő képviselte a sulit, név szerint: Ádám Ramóna, Kovács Gergő, 

Sulyok Marcell, Szabó Lilla és Szécsényi Tímea. Mindenki szépen helyt állt, hiszen azt is 

figyelembe kell vennünk, hogy életük első matematika versenyén vettek részt. Szécsényi Tímea a 

12. helyet szerezte meg. A 3. osztályból a sok résztvevő közül Csonka Nóra 11, Vida Julianna 

12., Csonka Balázs 19. helyezést érte el. A 4. osztályosok közül négy tanuló indult a versenyen: 

Tóth Lőrinc 9., Molnár Gábor 10., Bata Bálint 13., Elekes Dániel 15. helyezett lett.  

Kedves Olvasó! Ezekre az eredményekre, higgyék el, nagyon büszkék vagyunk, és a szülők, 

felkészítők előtt is emelem nem létező, „virtuális” kalapomat. Felkészítő tanárok: Kovács Kinga, 

Papp Istvánné, Lovasi Péterné 

Olvasás-szövegértés verseny 3-4. osztály Császár2018. január 29. 

Lassan már 10 éve annak, hogy a császári Zrínyi Ilona Általános Iskola alsós munkaközössége 

megszervezi a 3. és 4. osztályos tanulók számára ezt a versenyt. Minden évfolyamból 2-2 tanuló 

vehet részt, és együtt értékelik a 2 évfolyamot. A verseny két részből áll: az olvasott szöveg 

megértéséből és hangos olvasásból. Az idei tanévben a szákszendi iskola is képviseltette magát az 

ászári, császári és dadi iskolák mellett. Ezért is lehetünk büszkék Vida Juliannára, aki 3. osztályos 

létére az előkelő 2. helyet szerezte meg 4 iskola tanulói közül. Rajta kívül Griff Pankának is 

köszönjük a helytállást! 

Ugyancsak dicséret illeti Tusa Anna Enikő és Fajkusz Vanessza 4. osztályos kisdiákjainkat az 

általuk elért 4. és 6. helyezésért. Felkészítő: Sinigláné Gurumlai Piroska, Bárányné Nagy Katalin 

Zrínyi Ilona Matematika Verseny, Kisbér, 2018. február 17. 

Ez az egyik legrangosabb matematika verseny az országban, több tízezren vesz részt rajta. A Zrínyi 

Ilona Matematika verseny megyei fordulójára ebben az évben Kisbéren került megrendezésre 2018. 

február 16-án.  

A 2. osztályból Szécsényi Tímea és Sulyok Marcell vettek részt a versenyen, és Timi a megyei 

fordulón 2. helyezést ért el. Az eredményhirdetésre 2018. március 2-án, Tatán került sor. 

Ezüstérmes versenyzőként tovább jutott az országos döntőre, Kecskemétre, 2018. március 28-30. 

között. Tímea az országos versenyen a 2. osztályosok között a 19. helyen végzett, ami egy nagyon 

szép teljesítmény. 3. osztályból a legjobb eredményt Csonka Balázs érte el, a 9. hely 

megszerzésével. Rajta kívül Csonka Nóra, Takács Dániel, Vida Julianna képviselte iskolánkat. A 

4. osztályosok közül öt tanuló indult a versenyen. Tóth Lőrinc 57., Elekes Dániel 133. helyezett 

lett. Molnár Gábor, Bata Bálint, Elekes Dániel és Böőr Mátyás is derekasan helytállt a számok 

ellen vívott küzdelemben. Felkészítő tanárok: Kovács Kinga, Papp Istvánné, Lovasi Péterné 

A felső tagozatosok is szerepeltek ezen a versenyen. 5. osztályból Juhász Tomi szerepelt a 

legjobban. 6. osztályosok közül Kakula Eszter és Bata Bálint érték el a legjobb eredményt. 

Felkészítésüket Garas Mariann tanárnő menedzselte. 

Mese-és prózamondó verseny Ászár2018. február 23. 

Iskolánk sok-sok éve szervezi ezt a versenyt Névadója tiszteletére. 8 évfolyam tanulói adják elő 

meséjüket, prózájukat 4. korcsoportra osztva. Az ovisok is részt vesznek a versenyen. Az idei évben 

a nevezők száma meghaladta a 60 főt. Minden korcsoportban részt vettünk. Örömünkre szolgál, 

hogy az ovisok közül Petőcz Dániel, aki már azóta iskolánk tanulója lett, a 3. helyet érte el. A 

negyedikes Méhes Gergő második helyet érte el. Sulyok Tomi korcsoportjában nem talált 

legyőzőre, míg a nyolcadikos Garas Fanni a 3. helyen végzett. 

Országos Titok Történelem Levelező Verseny, Eredményhirdetés 2018. május 

A történelem tantárgy iránt fokozottan érdeklődő 5. és 8. osztályos tanulók ebben a tanévben is 

jelentkeztek a TITOK Oktatásszervező Bt által kiírt országos levelező történelem versenyre. A 6 
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fordulóból álló versenysorozat a korosztályoknak megfelelően, az éves tananyagon jelentősen 

túlmutatva 6 fordulóból állt. A sok-sok kutatómunkát, szövegértést, kreativitást igénylő feladatok 

megoldása szép eredményt hozott tanulóink számára. 

A 5. osztályos versenyzőkből álló csapatok eredményei: HISTORIKUSOK: 3. helyezés 

(teljesítmény: 98,5%) tagjai: Kálmán Zsóka, Balázs Dóra Samuella, Kucin Petra, Varga Dorka. 

HONFOGLALÓK: 4.helyezés (teljesítmény: 98,2%) tagjai: Vida Johanna, Széles Melani, 

Horváth Kevin, Galambos Roland. KŐKORSZAKI SZAKIK: 4. helyezés (teljesítmény: 98,2%) 

tagjai: Kiss Kevin, Takács Bálint, Járóka Kiara, Pásztor Dzsenifer. SÖTÉT LOVAGOK: 5. 

helyezés (teljesítmény: 97,9%) tagjai: Sulyok Tamás, Juhász Tamás, Zséfár Márk, Apró Márk. 

A 8. osztályos versenyzők eredményei: TÖRI LOVAGJAI nevű csapat 3. helyezés 

(teljesítmény:98%) tagjai: Garas Fanni, Tóth Rebeka, Végh Laura. 

Egyéniben Kiss Balázs mérettette meg tudását- 3. helyezést ért el (teljesítmény:98%). Felkészítő 

tanáruk: Mészárosné Fehér Gabriella. A versenyzőknek gratulálunk a szép eredményekért! 

Körzeti anyanyelvi verseny Kisbér, 2018. május 8. 

Ez is egy hagyománnyá vált körzeti verseny, melyen a környékbeli általános iskolák 3-4. osztályos 

tanulói mérik össze nyelvtani, helyesírási tudásukat és logikus gondolkodásukat. Közel 60 tanuló 

vett részt a megmérettetésben, diákjaink a középmezőnyben végeztek. 

Résztvevők voltak: Mészáros Nóra, Vida Julianna a 3., Gyovai Ágnes Rebeka, Kovács Réka 

Rebeka a 4. osztályból.  

Felkészítő: Sinigláné Gurumlai Piroska, Bárányné Nagy Katalin 

I. Miklósi Muzsikusfesztivál, Mosonszentmiklós, 2018. május 17. 

Május 17-én a Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskolában került megrendezésre az I. Miklósi Muzsikusfesztivál. A versenyen Győr-Moson-Sopron 

megyei Alapfokú Művészeti Intézmények tanulói (Bezi, Lébény, Tét, Mosonszentmiklós) 

szerepeltek, amelyre iskolánk zeneszakkörös növendékei is meghívást kaptak a rendezvény egyik fő 

szervezőjének, Zimonyi tanár úrnak köszönhetően. A tanulók fa- és rézfúvós, zongora, hegedű, ütős 

hangszerek, citera és kamarazene kategóriában mérték össze tudásukat. Felkészülésüket a szakmai 

zsűri (Kertes Anna - Győri Nemzeti Színház korrepetitora, zongoratanár, Szilliné Orlovits 

Magdolna - Győri Nemzeti Színház I. fagottosa, Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium 

fagottanára és Héczné Tóth Mária a Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és AMI 

igazgatónője) minősítette. A jelentős létszámú közönség tapsa sem maradt el a szép produkciók 

hallatán. 

Furulya szakköröseinket a 2. osztályos Sulyok Marcell és a 6. osztályos Helbert Ryan képviselte. 

Marcell a korosztályában kiemelkedő teljesítményt nyújtott, melyet a zsűri arany minősítésben 

részesített. Ryan szép hangon, mély átéléssel szólaltatta meg versenydarabját, ami ezüstérmet hozott 

számára. Kamarazene kategóriában pedig az Ászár-Lébény-Mosonszentmiklós furulyaegyüttes 

csapatát erősítették szép eredménnyel. 

A zsűri kiemelt Nívó díját a zongoristák között ketten érdemelték ki, a 2.osztályos Vida Julianna 

és az 5. osztályos Vida Johanna, iskolánk diákjai. Bartók Béla szerzeményeit ügyesen, precízen 

szólaltatták meg.  

Felkészítő tanáraik: Mészárosné Fehér Gabriella és Zimonyi Gábor. A szervezőknek és a 

versenyzőknek gratulálunk a szép teljesítményükért és reméljük jövőre hasonló élményekben lesz 

részünk!  

Bendegúz NyelvÉSZ Anyanyelvi tanulmányi verseny megyei döntő, Komárom, Feszty Árpád 

Általános Iskola: 2018.03.24. 1400  

A 2017/2018-as tanévben is megrendezésre került a Bendegúz nyelvtan megmérettetés. Az iskolai 

fordulóra ebben a tanévben, február 9-én pénteken került sor. Két nappal a versengés előtt 

megérkeztek a központi feladatlapok iskolánkba. A versenyt megelőzően, a magyar 



 
14 

tehetséggondozó órákon és magyar órákon is készültünk az előző évek „Bendegúzos” feladatainak 

megoldásával. Sokat számít a felkészültség, talán még többet az önbizalom, a bátorság. A gyerekek 

nagyon lelkesek voltak, sok feladatlapot megoldottak, aminek meg is lett az eredménye.  

A 2. osztályt öt kisdiák képviselte a házi bajnokságon. Közülük, Sulyok Marcell és Szécsényi 

Tímea ért el szép pontszámot, így ők képviselhették iskolánkat a megyei döntőben. Az iskolai 

fordulóból dolgozatuk alapján, a résztvevők számától függően évfolyamonként azt a kb. 30 

versenyzőt hívták meg, akik legalább 50%-os eredményt értek el. Minden iskolából osztályonként 

maximum 3 főt. A megyei döntőt a nyelvÉSZ verseny megyei bázisiskoláiban rendezték meg. A 

munkára 45 perc állt rendelkezésükre a gyerekeknek. 

A feladatok hasonló jellegűek voltak, mint az iskolai fordulóban, de természetesen itt már „emelik a 

tétet”, egy kicsit nehezítették a feladatokat, így még több tudásra és leleményre volt szükség a jó 

megoldásokhoz. Két tanulónk közül, Szécsényi Tímea a megyei versenyen a 3. helyezést ért el. 

Jutalmul oklevelet, és ajándék „Bendegúzos” tollat kapott. 

Gratulálunk az elért eredményhez!  Szép emlék marad számunkra! 

A 4. osztályból 6 tanuló (Böőr Mátyás, Kovács Réka Mária, Tusa Anna Enikő, Gyovai Ágnes 

Rebeka, Szloboda Dorka, Haklits Hanga Hanna) vett részt, sajnos a megyei fordulóba egyiket 

sem hívták be. Mindettől függetlenül megérdemlik a dicséretet. 

Kaán Károly természetismeret verseny Lábatlan, 2018.04.13. 

Ebben a tanévben a XXVI. Országos Kaán Károly Természet- és Környezetismereti versenyt 

rendezték meg, melynek megyei döntőjén iskolánkat két 6-os tanuló Budai Kira és Bata Barnabás 

képviselte. A versenyt hosszas felkészülés előzte meg. A 4., 5., 6. osztályos természetismereti 

tananyagon kívül a Természetbúvár szaklap előírt cikkeit továbbá hazánk nemzeti parkjait, és Kaán 

Károly életútját, munkásságát kellet alaposan tanulmányozni. Sok-sok órás felkészülés, feladatlap 

megoldás után került sor a megmérettetésre. A megyei versenyen számos iskola képviseltette magát 

Büszkék lehetünk tanulóinkra: Budai Kira 6., míg Bata Barni a 13. helyen végzett. Felkészítésüket 

Erdősi Gáborné tanárnő menedzselte. 

Idegen nyelvi verseny (regionális) 

2018. 04. 13-án két tanulónk vett részt a már tizenkét éve hagyományosan megrendezésre kerülő 

regionális idegen nyelvi versenyen, Helbert Anita felkészítésében. A verseny helyszíne a Kisbéri 

Táncsics Mihály Gimnázium volt, ahol az előző évekhez hasonlóan a környező általános és 

középiskolák diákjai mérhették össze tudásukat angol, illetve német nyelven. A tanulók ének, vers, 

próza vagy prezentáció kategóriák közül választhattak. Diákjaink angol nyelven indultak 

prezentáció kategóriában, melynek témája Skócia volt. Lelkiismeretes felkészülésüknek 

köszönhetően mindketten szép eredménnyel térhettek haza. Helbert Ryan az 1., Donner Vivien 

pedig a 4. helyen végzett.  

XI. Nemzetközi Internetes Verseny 2017/2018-as tanév, Mozaik Országos Tanulmányi 

Verseny Irodalom 1-2. tantárgyban 

Ezen az internetes versenyen 2. osztályunkat Szécsényi Tímea képviselte, aki itt is nívós eredményt 

ért el, hiszen a dobogó legfelső fokára állhatott, első lett. Az ünnepélyes eredményhirdetésre, április 

22-én Szegeden az Arany János Általános Iskolában került sor. Gratulálunk Tímea!  Büszkék 

vagyunk Rád! 

Mozaik Matematika verseny, Tudásbajnokság matematika tantárgyban: Szécsényi Tímea 
önszorgalomból internetes matematika versenyeken is felmérte tudását, melyeken újabb kiemelkedő 

sikereket ért el. A Mozaik Matematika verseny országos döntőjén a 3. helyezett lett, melynek 

eredményhirdetése 2018. április 22-én volt Szegeden. A Tudásbajnokság Matematika verseny 

megyei döntőjében 1., országos döntőjén pedig 6. helyen  
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Ifjú Fizikus Verseny, Tata, 2018. május 10.  

Ebben a tanévben 44. alkalommal került megrendezésre a Komárom-Esztergom megyei Ifjú Fizikus 

Verseny. A megye iskoláiból 138 hetedik és nyolcadik osztályos tanuló adhatott számot fizika 

tudásáról.  

A hagyományokhoz hűen három iskolai fordulóval kezdődött a 

verseny. Ősz óta oldottak a gyerekek rengeteg számolásos 

feladatot, végeztek kísérleteket, magyarázatot kerestek 

különböző jelenségekre, valamint megismertek fizikatörténeti 

érdekességeket. Ebben a témában a kérdéskör idén Eötvös 

Lóránd életéhez és munkásságához kapcsolódott. Az iskolai 

fordulón jól teljesítők közül húsz 7. osztályos, és húsz 8. 

osztályos tanulót hívtak meg a megyei döntőre, amelynek a 

tatai Eötvös József Gimnázium adott helyet. Itt elméleti, 

gyakorlati-mérési és fizikatörténeti feladatokat kaptak a 

résztvevők. Tanulóink nagyon jól teljesítettek már azzal is, 

hogy mind a három indulót behívták a döntőre. A sok készülés 

meghozta eredményét, mert a nagyon nehéz versenyen Pék 

Alex megszerezte az első helyezést. A másik két induló közül 

Végh Laura hatodik, Garas Fanni pedig hetedik helyezett lett 

a 8. osztályosok kategóriájában. 

Gratulálunk a szép eredményekhez! Felkészítő tanár: Garas Mariann  

„Az év Jászaisa” matematika háziverseny 

Hagyományainkhoz híven a tanév vége felé közeledve május 28.-án megrendeztük iskolánkban az 

„Év Jászaisa Matematikaversenyt”. Három évvel ezelőtt, amikor útjára indítottam a versenyt, még 

nem gondoltam, hogy ennyi vállalkozó kedvű felsős diák méretteti meg magát matematikából. Ami 

külön öröm számomra, hogy az érdeklődés nem csökken, sőt a jelentkezők száma egyre növekszik.  

A négy felsős évfolyam diákjai találkozhattak a feladatok között geometriai, logikai, algebrai és 

egyéb érdekes feladatokkal. Az idei tanévben a következő eredmények születtek: 

Az év „Jászaisa”: 

5. osztályban: Vida Johanna 

6. osztályban: Bata Barnabás 

7. osztályban: Lengyel László 

8. osztályban: Pék Alex 

A verseny szervezéséről, a feladatok összeállításáról Garas Mariann és Kakula Zsoltné tanárnők 

gondoskodtak. Köszönet érte! 

Végül, de nem utolsósorban a sportokban elért eredmények 

Körzeti Játékos Sorverseny, Ászár, 2018. 04. 18. Résztvevő tanulók száma: 36 fő 

Iskolánkban évek óta megrendezzük, a szomszédos iskolákat is invitálva a Játékos Sportversenyt. A 

diákolimpia sorverseny feladatai közül 9 játékot választunk ki, amit a meghívott iskolákkal 

megbeszélünk és gyakorlunk a versenyre. Az osztályokból kiválasztjuk a versenyre a gyerekeket, 4 

fő- 2. osztályos tanulót (2 lány, 2 fiú ), valamint a 3. és 4 .osztályból ugyanígy, a csapatok 12 főből 

állnak. Ezek után kezdődhet a heteken át tartó lázas gyakorlás a versenyre. Az idén 36 kisdiák vett 

részt az eseményen. 

A verseny napján, a csapatok megérkezése után, a felkészítő tanárokkal kisorsolunk a 9 játékból, 5+ 

1 játékot. Minden játéknál változik a pálya berendezése, a hossza, és a csapatok elhelyezkedése is. 

A verseny indítása előtt, feladat ismertetése után, a házigazda csapat mindig bemutatja az adott 

játékot. A szabályokra felhívjuk a csapatok figyelmét. Minden csapat mellett áll egy bíró, aki az 

időt méri és figyeli a szabályok pontos betartását.  

A felkészítő és a 3 versenyző 
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A jó hangulatú verseny közös bemelegítéssel kezdődik, majd indulhat a versengés. Öt feladatot kell 

teljesíteni a csapatoknak, melyhez elsősorban ügyességre és gyorsaságra van szükségük.  Arra az 

esetre, ha két csapat között holtverseny alakulna ki, ott a plussz 1 játék, ami eldöntheti az 

eredményt. Minden évben egy nagyon jó hangulatú hajrának lehetünk részesei. 

1. helyezést ért el Ászár I. csapata. 

2. helyezett lett a császári Zrínyi Ilona Általános Iskola. 

3. Ászár II. csapata végzett. 

A nap zárópontja az ünnepélyes díjátadás volt. A nyertes csapatok tagjai láthatóan elérzékenyültek 

az érmek, valamint a kupa átadásakor.  

Diákolimpia súlyemelés: Iskolánk 3 tanulója rendszeresen jár a Kisbéri Vállalkozók SE 

súlyemelőcsapatába. Az év során több versenyen megmérettették magukat, íme az eredményeik: 

Ari Éva Olívia 5. b. osztályos tanulónk a TINI OB területi versenyét Kisbéren, a Nyugati 

országrész döntőjét Ászáron megnyerte súlycsoportjában. A diákolimpia országos döntőjében 

Vajszlón az előkelő 3. helyet szerezte meg. Gratulálunk neki! 

Kiss Kevin László 5. a. osztályos tanulónk a TINI OB területi versenyén Kisbéren a 3.lett, 

ugyancsak ezt a helyezés érte el az Oroszlányban megrendezett területi minősítő versenyen. A 

Nyugati országrész döntőjét Ászáron megnyerte súlycsoportjában. 

Kovács Erik 6. osztályosunk a TINI OB területi versenyét Kisbéren és a Nyugati országrész 

döntőjét Ászáron 6. helyezettként fejezte be súlycsoportjában. 

Mindhárom tanulónknak jár az elismerés ehhez a nagyon nehéz sportágban való sikeres 

szereplésért. Imrő Dezső készítette fel őket, jár neki is a gratuláció! 

Vívás: December 4-én a kisbéri Zsivótczky Gyula Városi Sportcsarnok adott otthont a Mikulás-

kupa vívóversenynek. Iskolánkat kettő tanuló képviselte, eredményeiket alább olvashatja. Haklits 

Hadasa korcsoportjában a negyedik helyet, míg testvére, Hanga az első helyet szerezte meg. 

Következő versenyüket, a pannonhalmi apátsági sportcsarnokban rendezett versenyen is indultak. 

Hadasa hatodik, Hanga ismét az első helyet szerezte meg. A két verseny alapján edzőjük benevezte 

őket az országos Diákolimpia budapesti döntőjére. Hadasa a 14. helyen végzett. Hanga kitett 

magáért, az előkelő 2. helyet szerezte meg, drámai csatában. Mindössze egy tussal nyert 

ellenfele. Le a kalappal a lányok előtt, akik ezt a fizikai és pszichikai állóképességet igénylő 

sportágat űzik. Várjuk a jó folytatást. 

Tájékozódási futás: Iskolánkban évek óta folyik a tájékozódási futás megismerése és gyakorlása a 

testnevelés órák, valamint a sportnapok keretein belül. Ezeken a háziversenyeken elért eredmények 

alapján az edző, Vásárhelyi Tas és a testnevelők a Diákolimpia megyei döntőjére 9 tanulónkat 

nevezték be. Almásfüzitőn április 27-én került sor a megmérettetésre. Az indulók közül többen 

értek el jó eredményt! Kovács Kata tizedik, Haklits Hanga és Haklits Hadasa kilencedik, Vida 

Johanna hetedik, Bata Bálint ötödik, Mészáros Nóra és Bata Barnabás első helyet szerzett 

korcsoportjában. Utóbbi három tanulónk eredményei feljogosították Őket, hogy részt vegyenek a 

Diákolimpia országos döntőjén. 

Diákjaink éltek az eredmények adta lehetőséggel. Külön szerencse, hogy a versenyt településünktől 

nem messze rendezték meg. A kétnapos verseny első fordulójára május 26-án Veszprémben, 

másodikra 27-én Eplényben került sor. Valamennyi korcsoportban 100-nál több fő indult, a legtöbb 

„profi” egyesületből. A miénkhez hasonló iskolából indulók száma ritka volt, mint a fehér holló. 

Ennek ellenére Bata Bálint a 29. és 43. helyet, Bata Barni 10. és 18. lett a versenyen. Mivel az 

indulók száma több száz volt korcsoportonként, jellemzően egyesületek képviseltették magukat, 

óriási eredménynek számítanak ezek a helyezések.  

Valamennyi Jászaisunkat óriási „respect” illeti, személy szerint minden elismerésem 

számukra, felkészítőik és a nyugodt családi hátteret biztosító szülők számára is. 

A szaktanároktól kapott információkat kicsit átalakította, összegyúrta, zanzásította (így is több oldalra 

sikerült) és a község számára publikálta: Erdősi Gábor iskolatitkár 
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ÁSZÁRI HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET HÍREI 

Május 5-én kirándulni indultunk a szomszédos Fejér megyébe. Bodajk, Dinnyés, Pázmánd volt az 

útitervünkben. Első megállónk Bodajk volt. Itt a Segítő Szűz Mária Templomot mutatta be Mórocz Tamás 

plébános, aki ép nagy munkában volt, a délutáni esküvőre díszítette a templomot, ami oltár nélkül volt, egy 

komoly felújítás végett. Ismertette a kegyhely történetét, majd átkísért bennünket a helytörténeti 

gyűjteményhez. Ami két Európai hírű festőművésznek, Spányi Bélának, és Peske Gézának állít emléket. 

Következő állomásunk Dinnyés volt. Itt a Guines rekordok közé is bekerült Várparkot néztük meg. A hely 

megálmodója, kivitelezője, Alekszi Zoltán vezetett bennünket körbe a 35 legnagyobb vármakett között. 

Beszélt a várak készítéséről, terveiről. Amikhez sok sikert kívántunk neki, majd buszra szállva folytattuk 

utunkat kirándulásunk fő célja felé. 

Pázmánd, egy újságcikkben leírtak keltették fel érdeklődésünket, a Velencei-tó kistérség legváltozatosabb 

természeti adottságaival megáldott településéről. dr. Virányiné dr Reichenbach Mónika polgármester 

vezetésével, szoros együttműködésben a pázmándiakkal, hét év alatt az ország legélhetőbb települését 

hozta létre. Tájháznál vártak bennünket, kemencében frissen sütött kenyérlángossal. A XX sz, elejének 

lakókultúráját, ruháit, viseleteit, egyéb használati, és gazdasági eszközeit néztük meg a tájházban. 

Polgármester asszony megmutatta a települést, sportközpontot, óvodát, bölcsödét, templomot, stb…., 

polgármesteri hivatalban pedig beszélt az utca bizalmi hálózatról, a Bölcsek Tanácsáról, és az 

értéktérképről, amiben minden lakost arra kért, hogy írja le mivel foglalkozik, mi a kedvtelése, mi a 

szakmája. Így kiderült mennyi értékes ember él Pázmándon, és ezt a tudást, hogy lehet a település javára 

kamatoztatni.  2014-től, 536 millió Ft értékben zajlott fejlesztés Pázmándon. És ezután említette az 

Üvegfalu programot, minden döntés nyilvános, a gazdálkodással egyetemben. Így kerülve el a korrupció 

legkisebb gyanúját is. Ezek után fölmentünk a Zsidó-hegyre, megnéztük a Kálváriát, és a csodálatos kilátás 

közepette hallgattuk a történetét. De indulnunk kellett haza, a búcsúzáskor megígértük, hogy 

visszamegyünk, mert érdemes! 

Ismét bebizonyosodott, hogy összefogással, tenni akarással, hittel, mi minden elérhető egy kétezer lelket 

számláló településen! 

A GYŐRI ÚTI KERESZT FELÚJÍTÁSA. 

Egyesületünk megalakulásakor célul tűzte ki, hogy meg kell óvni, védeni, Ászár épített emlékeit a jövő 

számára. Gyermekeink, unokáink is lássák még az ősök által épített tárgyakat. 

Ennek a megfogalmazásnak a 100 éve, 1918. június 21-én állítatott Győri úti kereszt felelt meg. Amit a régi 

ászáriak, Szent György, Szent Bor. Károly, Szent Alajos, Szent Adolf, Szent Antal tiszteletére emeltek, és 

kérték a Szenteket, hogy „Könyörögjetek érettünk”! A 100 éves évfordulóra, Egyesületünk felújította a 

keresztet, amiben ifj Danka József kőfaragó volt segítségünkre. A felújított keresztet, Bajkai Csaba esperes 

úr szentelte fel június 24-én vasárnap délután. Hittel reméljük, hogy a következő 100 évben is könyörögnek 

érettünk a Szentek. 

Köszönettel tartozunk: Bajkai Csaba esperes úrnak, ifj Danka Józsefnek, Elekes Imrének, a Katolikus 

híveknek és Egyesületünk tagjainak.  Kálmán János elnök 

NYUGDÍJAS KLUB RÖVID HÍREI 

Ismét lezártunk egy mozgalmas "klubévet " . Az utolsó hónapban is sok-sok esemény zajlott, részt vettünk a 

Kerékteleki Dalkörrel a falunapon, megtartottuk nyári névnaposaink ünneplését. Kirándultunk Zebegénybe , 

melynek varázsa , ami az idelátogatókat hatalmába keríti, a különleges panoráma, a falu páratlan szép 
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fekvése, a századokra nyúló történeti, kulturális hagyományai. Megnéztük a Havas Boldogasszony 

plébániatemplomot, a remete barlangot és a Hajózástörténeti Múzeumot. 

Utunk a Kismaros - Királyréti kisvonatozással folytatódott, ahol a Fáradt Vándor betérőbe pihentünk. Majd 

Vácon a helyi kis vonattal /DOTTÓ /, bejártuk a település nevezetességeit, majd a Fehérek templomába 

tértünk be ,és a Memento Mori kiállítás leleteit néztük meg. Elsétáltunk a Székesegyházhoz is. Ismét sok és 

számos érdekességet csodáltunk meg. 

S mintegy zárásként részt vettünk Etén egy regionális nyugdíjas klub találkozón, melyet az Őszirózsa klub 

szervezett.. A környékbeli klubok és az ő szlovákiai testvértelepülésük is ott volt. Színvonalas kulturális 

rendezvénybe volt részünk, klubunkból Tóth Endréné Mariann mondott el egy kis vidám történetet. Nagyon 

jó szervezéssel és vendéglátással koronázták meg az esténket.  

S most már itt a nyár, a "pihenés " és az unokázás ideje. Ha ilyen gyorsan telnek a hónapok, mint tették 

eddig is , akkor szeptemberben újra találkozunk, feltöltődve sok- sok boldog családi örömteli idővel és majd 

szervezzük a következő tartalmas , mozgalmas napjainkat. Mazalin Zsuzsannna  

VÉDŐNŐI FOGADÓÓRÁK, TANÁCSADÁSOK 

Kedves Szülők! 

2018. július elsejétől a védőnői fogadóóra, tanácsadás szerdai napokon szünetel Ászáron, 

Bársonyoson történő helyettesítés miatt. 

Az ászári tanácsadási idők változatlanok maradnak. Önálló védőnői tanácsadás, fogadóórák 

Ászáron: Hétfőn és pénteken: 7.30- 9.30 között.  

A nyári szabadságolások tervezett időpontja: 2018.július 23-tól július 27-ig, valamint 

2018.augusztus 21-től augusztus 24-ig. 

A szabadságok alatt is elérhető leszek az alábbi mobiltelefonszámon: 06-70-882-2963 

További kellemes nyarat kívánva: Pékné Polgár Helga /védőnő/ 

GONDOLATÉBRESZTŐ TALÁLKOZÁSOK ÁSZÁRON 
Nagy örömömre szolgál, hogy PÁL FERI atya ismét elfogadta a meghívásomat és immáron másodszor fog 
előadást tartani Ászáron. Aki ott volt az elsőn, részese lehetett annak a fantasztikus „véletlennek”, amikor a 
harang „beleszólt” az előadásba. Szerintem esti harangszó nem kapott még ekkora tapsot.  Biztos vagyok 
benne, hogy ezúttal is lesznek vidám, önfeledt, elgondolkodtató és hazavihető gondolatok, libabőrt és/vagy 
szívből jövő nevetést kiváltó fordulatok. Aki tavaly ott volt azért, aki pedig nem, épp azért várom nagyon sok 
szeretettel Feri atyával együtt.  

Időpont: 2018. Szeptember 17. hétfő, 19:00 
Helyszín: Jászai Mari Általános Iskola aulája 

Téma: Magánytól az összetartozásig 

Belépőjegy ára: 2200 Ft 
Jegyek elővételben Július 15-től, az alábbi elérhetőségeken rendelhetők:  
Telefon:  20/555-92-55 
E-mail:  eletterkepem@gmail.com 
Facebook: Élet-tér-kép, vagy Vidáné Sinigla Melinda 
Bővebb információk: www.eletterkepem.hu 

Vidáné Sinigla Melinda, szervező 
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