
 
1 

ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 1 9 . M Á J U S - J Ú N I U S  
 

PEDAGÓGUSNAP ÉS A 2019. ÉV ÖLLŐS MÓR-DÍJASAI 

„Ászár Község Önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm pedagógusnap alkalmából. 

Köszönöm Önnek mindazt, amit az ászári gyerekekért tett, tesz: az oktatást, a nevelést, a szeretetet, 

a törődést, a lelkiismeretes munkát, ….  

Kívánom, hogy mindazt, amit átadott a gyerekeknek az évek alatt olyan módon kapja vissza, hogy 

elcsendesedve, megállva egy-egy pörgős év után, nyugodt lelkiismerettel mondhassa azt, hogy 

megérte. Megérte a vesződés, a küzdelem, a sokszor sziszifuszinak tűnő munka. Megérte, még akkor 

is, ha pillanatnyilag nem kapott érte köszönő szót, elismerést. Megérte, mert kitartó oktató-nevelő 

munkájának gyümölcsét ott látja nap mint nap a sok-sok tanítványa munkálkodásában. Azt 

gondolom, hogy ezért érdemes pedagógusnak lenni.” 

Pedagógusnap alkalmából Pekár Zsolt polgármester így köszöntötte a köznevelésben dolgozókat: 

óvónőket, tanítókat, tanárokat és az ő segítőiket. Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik az 

oktatás, nevelés bármilyen színterén hozzásegítették a gyermekeinket ahhoz, hogy a nagybetűs 

életben boldogulhassanak. 

Az ünnepség keretein belül, sőt mondhatni fénypontjaként, két nyugdíjba vonuló pedagógus vehette 

át az Öllős Mór-díjat. Különleges volt a Díj szempontjából az idei év. Különleges, mert még eddig 

sohasem kapta meg intézményvezető. Az idén az egyik díjazott: Dr. Lunkné Nyuli Márta 

igazgatónő. Különleges, mert ebben az évben először vehette át óvodapedagógus ezt a 3 éve 

alapított elismerést. Matics Sándorné az első Öllős Mór-díjas ászári óvó néni. 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/2019. (V.30.) KT-határozatával dr. Lunkné 

Nyuli Márta igazgató részére az Ászári Jászai Mari Általános 

Iskolában és Iskoláért évtizedeken keresztül magas 

színvonalon végzett, meghatározó vezetői és nevelői 

munkájáért az Öllős Mór-díjat adományozta. 

Az Igazgatónő, vagy, ahogy mindenki szólítja: Márti néni 

méltatásából álljon most itt egy rövid részlet: 

„Dr. Lunkné Nyuli Márta 1981-ben végzett a budapesti 

Tanítóképző Főiskolán, ének-zene szakkollégiumi hallgatóként. 

Az Ászári Jászai Mari Általános Iskolába 1983-ban került. 

Oktató-nevelő munkáját 36 kis elsőssel kezdte meg. 1989-ben az 

akkori igazgatónő, Mazalin Zsuzsanna felkérésére elvállalta az 

igazgatóhelyettesi munkát. A 13 év vezető-helyettesi munka 

során számos továbbképzésen vett részt. 2000-ben sikeres 

záróvizsgát tett a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem 

közoktatásvezető szakán. Két évvel később a Jászai Mari 

Általános Iskola igazgatója lett. 2004. június 4-én Ászár község 

polgármesterétől vezetői tevékenységéért, valamint az iskolai és 

községi pályázatok írásánál tanúsított személyes közreműködéséért írásbeli dicséretet kapott. A 17 

év intézményvezetői munkássága alatt számtalan intézmény-átszervezés részese volt munkatársaival 

együtt. 2005-ben közreműködött az Ászári Jászai Mari Általános Iskola tervpályázatának és címzett 

támogatáshoz szükséges pályázatok megírásában. A kivitelezés során figyelemmel kísérte a 



 
2 

munkálatokat az Önkormányzat vezetésével együttműködve. Önkéntes tevékenységével segítette az 

Ászári Jászai Mari Általános Iskola Alapítványának működését.  

2014-ben sikeresen teljesítette a TÁMOP 3.1.5/12 és a TÁMOP 3.1.8 kiemelt uniós projekt 

keretében megvalósuló pedagógiai-szakmai ellenőrzés, és pedagógusminősítés szakértői képzést. 

Elvégzésével mesterpedagógus címet szerzett. Szakértőként több pedagógus minősítésében és 

tanfelügyeletében is részt vett.  

A közel 40 éves pedagógiai és vezetői munkáját az elhivatottság, az együttműködés, a magas szintű 

pedagógiai és szakmai tudás, valamint az innovativitás jellemezte. Az intézmény fejlesztése, 

valamint az oktató-nevelő munka eredményessége érdekében folyamatosan képezte magát, példát 

mutatva ezzel kollégáinak is. Vezetőként igyekezett egy olyan „Jó hírű” iskolát megteremteni 

munkatársaival együttműködve, ahova mindenki szívesen jár. Partneri kapcsolatot ápolt az Ászári 

Önkormányzatával, és a környék számos intézményével." 

Az Igazgatónő az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozható egyik szakmai 

elismerést, a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet is itt vehette át Bárányné Nagy Katalin 

igazgatóhelyettes asszonytól, megbízott intézményvezetőtől.  

Márti néninek, az utolsó munkában töltött napján, február 7-én a Szülői Munkaközösség a 

pedagógusokkal, egykori- és jelenlegi diákokkal összefogva egy méltó, a meglepetés erejével ható 

búcsúztató ünnepséget szervezett az iskola aulájában. 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2019. (V.30.) KT-határozatával Matics 

Sándorné óvodapedagógus részére az Ászári Kuckó Óvodában 

évtizedeken keresztül végzett elhivatott, gyermekszerető 

munkájáért az Öllős Mór-díjat adományozta. 

Részlet Novák Viola intézményvezető méltató soraiból: 

„Matics Sándorné 1979. augusztus 16-tól az ászári óvoda 

dolgozója. Felsőfokú végzettségét 1983-ban a Soproni Felsőfokú 

Óvónőképzőben szerezte meg. 2001-ben elvégezte a Vezető 

óvodapedagógus szakot az ELTE TÓFK-on. 

Tudását, ismereteit folyamatosan bővítette, fejlesztette. Mindig 

nyitott volt az új módszerekre, innovatív, a kollégákkal jól 

kommunikáló szakembernek ismertük meg. Színvonalas szakmai 

munkája érdekében számos továbbképzésen vett részt. 

A szülők nagyra értékelték munkáját, jó nevelő „hírében” állt egész 

pályafutása során. A szülők és kollégák szívesen fordultak hozzá 

szakmai tanácsért, kérték véleményét a közös munka során. Aktívan 

vett részt az óvodában működő közösségek munkájában. 

Különleges tehetségét, maradandóan a vizuális nevelés területén fejtette ki. Személyisége, 

normarendszere, szakmai kvalitása, gyermekszeretete, elhivatottsága példaértékű volt.” 

Mindkét díjazottnak gratulálunk és köszönjük azt a sok-sok munkát, amellyel szebbé, jobbá tették 

gyermekeink óvodában, iskolában töltött éveit. Köszönjük Erzsi óvó néni! Köszönjük Márti néni! 

"A nevelő munkája olyan, mint a kertészé. A palántát a szülők hozzák. Az iskola másra nem vállalkozhat, 

csak arra, hogy felnöveszti a palántát. Megmunkálja a földet körülötte. Ösztönzi, hogy gyökerei táplálékot 

kapjanak. Félretolja, lenyesi a környezetéből mindazt, ami meggátolná, hogy a növekedéshez 

elengedhetetlenül szükséges fény elérjen hozzá. Olykor meg, ha erős a szél, a felnövekvő hajtást karóhoz köti, 

hogy derékba ne roppanjon. S egy idő után elveszi mellőle a karót - s ettől kezdve aggódva figyeli, most már 

távolabbról: vajon olyanná nőtt-e fel, amilyennek szerették volna. A hajtásból más felnőni nem fog, csak az, 

amit a szülők ültettek. De hogy majd önállóan is megkapaszkodjék, hogy egyenes törzzsel álljon, hogy 

megnyugtató, életet sugárzó legyen: felelős érte, aki ösztönöz, aki kertészkedik, aki a csenevésznek látszó 

hajtásra esetleg tápsót is tesz. Igen nagy a felelőssége az iskolának." Dr. Korzenszky Richárd bencés 

szerzetes 

Pekár Zsolt polgármester 
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HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁBÓL 

A  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t  f o n t o s a b b  h í r e i  

A 2019. május 17-i rendkívüli ülésen a zárszámadás előtti utolsó költségvetés módosítást fogadta 

el a Képviselő-testület. 

A 2019. május 30-i rendes ülésen a 2018. évről készült belsőellenőrzési jelentést vitatta meg és 

fogadta el a Testület. Ezt követően Böröczné Kőszegi Zsuzsanna könyvvizsgáló az írásos 

előterjesztést összefoglalva elmondta, hogy a Magyar Államkincstár felé elkészített költségvetési 

beszámoló és az az alapján készült zárszámadás tervezete összhangban van, és az önkormányzat 

elmúlt évi gazdálkodásáról valós képet ad, rendeletalkotásra alkalmasnak találja. A beszámoló és a 

jelentés alapján a Képviselő-testület elfogadta a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletet, Ászár 

Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. A Kisbéri Többcélú Kistérségi 

Társulás 2018. évi zárszámadását a Testület a maga részéről szintén elfogadta. 

Dr. Szalay Péter r. alezredes kapitányságvezetőnek Ászár közbiztonsági helyzetéről, valamint a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 

beszámolóját, – a Képviselők által feltett kérdések megválaszolását követően – elfogadtuk. 

Az Ászári Református Egyházközség templomfelújításával kapcsolatos kérelmét pozitívan bírálta el 

a Testület, és a munkálatok önrészéhez 3,5 MFt átcsoportosításával segíti a hamarosan meginduló 

építkezést. 

Hozzájárultunk ahhoz, hogy Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület egy kősúlyos bálvány 

szőlőprést helyezzen el a József Attila utcai közterületen, ahol az időjárás káros hatásaitól 4 db 

oszlopon álló tetőszerkezettel védik meg.  

A közfoglalkoztatottak létszámának lecsökkenése miatt (jelenleg 2 fő van) a Testület engedélyezte 

2019. július 1-jétől az önkormányzat bérrendszerében 1 fő kisegítő, takarító foglalkoztatását napi 

három órában. 

A Képviselők döntöttek a Gyári utcai járdaépítés technikai részleteiről, és további árajánlatok 

beszerzésére kérték fel a polgármestert. 

A Dobó utcai közkifolyót a továbbiakban csak vízórásítva üzemeltetheti az önkormányzat (jelenleg 

általány díjas), ezért a Testület kút megszüntetése mellett döntött, úgy, hogy a vízbekötéssel nem 

rendelkező lakosokat az ivóvízrendszer bevezetésében segíti. 

Pekár Zsolt polgármester 

Parlagfű elleni védekezésről: Egész évben kötelező a parlagfű elleni védekezés 

Megszűnt a július 1-jei „türelmi idő” a parlagfű elleni védekezésben, az idei évtől szigorúbb 

szabályozás miatt. Így a tulajdonosoknak folyamatosan gondoskodniuk kell arról, hogy 

ingatlanukon megakadályozzák a parlagfű virágbimbójának kialakulását, majd ezt az állapotot 

fenntartsák. 

Az eddigi előírások szerint a parlagfű elleni védekezést elmulasztó földhasználókat csak az adott év 

július 1-jét követően lehetett felelősségre vonni. Az idei parlagfű szezontól érvényes 

törvénymódosítás értelmében azonban a parlagfű elleni védekezés már egész évben fennálló 

kötelezettség. Azokon a területeken, ahol ennek nem tesznek eleget, az illetékes hatóság 

(belterületen ezt a települési önkormányzat jegyzője, külterületen a területileg illetékes 

ingatlanügyi hatóság járási hivatal földhivatali osztálya végzi) közérdekű védekezést rendel el, és 

növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek mértéke 15 ezer forinttól 5 millió forintig is terjedhet. 
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A parlagfű elszaporodásának visszaszorítása, az egészséges környezet biztosítása érdekében 

ezúton kérünk minden lakost, földtulajdonost és földhasználót, hogy folyamatosan 

védekezzenek a parlagfű szaporodása és a pollenszórása ellen.  

Lanczendorfer Melinda aljegyző 

A n ya kö n yv i  hí r e k  

Sok szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóit: 

Zséfár József és Horváth Katalin kislánya: Bianka 

Bolgár György és Csere Adrienn kislánya: Szofia 

Házasságot kötöttek Ászáron: 

Ligeti Krisztina és Szabó Tibor 

Varga Klaudia és Bujáki Szabolcs 

Csizmadia Roxána és Rácz Zsolt 

Szívből gratulálunk a házaspároknak! 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 

Németh László (59) 

Nagy Györgyné sz.. Katona Erzsébet (83) 

Takács István (87) 

Váczi Józsefné sz.: Rigó Julianna (80) 

Horváth László (81) 

Neuhauser Józsefné sz.: Molnár Mária (76) 

Kiss József (95) 

Lanczendorfer Melinda aljegyző 

HÁZIORVOSI FELHÍVÁS 

Tisztelt Ászáriak és Kisbériek! Kedves Hölgyek és Urak! 

Kérem a vastagbélrák szűrésre behívottak jelentkezését az ászári rendelőben az egységcsomagért! 

Mindössze néhány percet vesz igénybe, de életmentő lehet, ha kiszűrünk egy kezdeti stádiumban 

lévő daganatot, vérző polipot. 

Kérem Önöket, használják ki ezt a lehetőséget! 

dr. Nemes Tünde háziorvos 

SIKERES SZEZONZÁRÁS  

AZ ÁSZÁR KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLETNÉL 

A 2018/19-es labdarúgó szezon a Megye II. osztályban a június 16-i, hazai felnőtt mérkőzéssel 

zárult. A zárás is szép eredményt hozott, hiszen csapatunk a bajnokság I. helyén álló Etével 3:3-as 

döntetlent játszott. 

Összességében az elmúlt idény nagyon szép eredményeket hozott a csapatok számára. A 2018/19-es 

szezonban szinte minden korosztályban képviseltettük magunkat, ami nem kis feladat volt az edzők, 
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segítők és a játékosok számára sem. Minden szombaton és vasárnap délelőtt és délután is voltak 

mérkőzések. Az U14 szombat délelőtt, az U19 szombat délután, az U16 vasárnap délelőtt, a 

felnőttek vasárnap délután léptek pályára. Ez a beosztás szerencsés volt abból a szempontból, hogy  

az U14-esek játszhattak az U16-ban, illetve az U19-esek a felnőttek között. A Bozsikos 

korosztályok (U7 és U9) legtöbbször hétvégén utazott Bábolnára vagy Nagyigmándra, hogy a 

körzeti tornákon részt vegyenek. 

Az Ászár KSE-ben focizó utánpótlás korúak már évek óta nagyon szép eredményeket produkálnak. 

Nem adták alább ezt ebben a szezonban sem.  

Az U7 és U9 korosztályok a Bozsik tornákon mindig ügyesen szerepelnek. Mint azt többször is 

megírtuk, nincsenek pontok, nincsenek helyezések. A program célja: Az egyesületi tömegbázis 

kialakítása, a sportághoz kötődés megszilárdítása, technikai alapok megteremtése, a játékkészség 

alapjainak lerakása, a kreativitás ösztönzése. A program legfontosabb eleme a körzeti tornarendszer 

az U6-7, az U8-9 és az U10-11-es korosztályokban.  

Bajnokot avattunk az U14-ben, ahol az Ászár KSE csapata veretlenül nyerte a bajnokságot a 

nyugati csoportban. A 16 mérkőzésből 16 győzelemmel záró gárda 133 lőtt és 27 kapott góllal 

végzett a tabella élén. A bajnokavatás az utolsó mérkőzésen, a falunap délelőttjén volt Ászáron. 

Reméljük a fiúk a jövőben is együtt maradnak és a magasabb korosztályokban is szép eredményeket 

produkálnak majd. Az U16-os csapatunk (a serdülők) is a falunapi hétvégén zárta a bajnokságot, 

május 26-án mérkőzött Ete csapatával. Nagy volt a tét. Ha nyer Ászár, akkor a dobogóra kerül. 

Sajnos ez nem sikerült, az eteiek nem engedték ki a mérkőzést a kezükből, hiszen nekik a bajnoki 

arany múlt ezen az eredményen. Végül 3:2-es végeredménnyel Ete vitte el a három pontot, így az 

Ászár KSE U16-os csapata a Megye II. 4. helyén zárt. (Csak zárójelben, hogy sajnos 12 pontot 

levontak a csapattól a bajnokság során, mivel az egyik játékos már néhány nappal „túkoros” volt 

pályára lépésekor. Pontelvonás nélkül a 3. hely biztos lett volna.)  

Az U19 – másnéven ifisták – szintén nagy küzdelemben voltak, hogy milyen színű érem kerüljön 

majd a nyakukba. A végeredmény a Megye II. nyugati csoportjában a második hely, azaz 

ezüstérem, mindössze egy ponttal elmaradva a dobogó legfelső fokától. Ezt a teljesítményt még 

értékesebbé teszi az a tény, hogy az U19 csapat tagjai közül többen vasárnap délutánonként a felnőtt 

csapatban is helyt álltak.  

A felnőtt csapat sok év óta úgy játszott és küzdött, hogy a szurkolóknak nem kellett azon izgulni, 

bent maradunk-e a Megye II-ben. Mert ez a csapat a középmezőnyben zárt, összesen 45 ponttal, ami 

a 8. helyre volt elég. A lejátszott 30 mérkőzésből 14 győzelemmel és 3 döntetlennel zárult. Nagyon 

tisztes helytállás volt ez a fiúk részéről. 

Megyei elismerésben is volt része ászári játékosnak, hiszen a Megye II. gólkirálya, legjobb 

játékosa és a közönségdíjasa is az Ászár KSE játékosa BÜKI CSANÁD lett. A díjakat június 20-án 

ünnepélyes keretek között vehette át Tatán az Old Lake Hotelben rendezett ünnepségen. 

A vezetőség nevében köszönöm a játékosoknak, edzőknek a szép eredményeket. Nagyon büszkék 

vagyunk az Ászár KSE csapaira! 
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Köszönöm minden szurkolónak, hogy kilátogattak a mérkőzésekre, szurkoltak, többen idegenbe is 

elkísérték a csapatokat. Köszönöm a segítő „magnak”, hogy a pálya mindig rendben volt, szép, 

igényes környezet fogadta az Ászár KSE-hez érkezőket.  

Várunk mindenkit szeretettel a 2019/2020-as labdarúgó idényben is! 

H A J R Á  Á S Z Á R !  

Varga Ferenc SE elnök 

HÍREK A RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA ÉLETÉBŐL 

Dr. Veres András megyéspüspök 2019. augusztus 1-jei hatállyal Bajkai Csaba érd.
*
 esperes, 

plébánost felmentette Kisbér, Ászár, Bakonysárkány, Hánta és Csép lelkipásztori szolgálatának 

ellátása alól, és kinevezte a Soproni Szent István Plébánia plébánosává. 

Köszönetünket fejezzük ki Csaba Atyának a közösségünkben végzett 11 éves munkájáért és Isten 

áldását kérjük a további tevékenységére. 

Elekes Imre PTT alelnök 

*
 érdemes esperes: olyan volt kerületi esperes, aki ily módon megtarthatta a korábbi címét (szerk.) 

KÖNYVTÁRI ESEMÉNYEK 

Április 8-án a Rumini könyvsorozat megalkotója, Berg Judit írónő látogatott el könyvtárunkba. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészkarán szerzett magyar–angol szakos tanári diplomát 

és drámatanári végzettséget. Közben egykori általános iskolája színházszakkörének írt darabokat, 

részt vett a rendezésben, vándortáborba kísérte a gyerekeket, angolt tanított. Az egyetem utolsó 

évétől az angoltanítás mellett nyelvi lektorként és fordítóként működött. Közben megszületett 

legnagyobb lánya, Lilla. Az első meséket neki találta ki. Amikor újra dolgozni kezdett, újságírónak 

állt: főleg kultúrával kapcsolatos cikkeket, interjúkat, riportokat készített. Később még három 

gyermeke született: Bori, Dalma és Vilmos. Ők ihletik meséit. 

Több mint húsz könyve jelent meg magyarul, egy németül és a Rumini első kötete szerb és orosz 

nyelven. 

 

Május 13 –án Simon Szilvia tartott környezetvédelmi előadást a 7. és 8. osztályosoknak. 

Mint írja: „Jelenleg a tudatosság kapcsol össze mindent az életemben. Környezeti nevelést és 

tudatos életvitelt oktatok. A komoly szavak egy hosszú életutat rejtenek, melyben huszonéves korom 

óta ott van a 'világunk jobbá tételének' motivációja, az önismeret összes területe - zöld, emberjogi 

vonalon végzett önkéntességeim során nagyon sok konferencián, műhelymunkán vettem részt. 

Nemzetközi konferenciák, workshopok szervezésében segítettem vagy szerveztem én magam.” 

Az előadások inspirációként és gyakorlati útmutatóként szolgálnak ahhoz, hogy minden áldott nap 

cselekedhessünk a természet és a környezet védelméért.  

Simon Szilviával október 2-án találkozhatnak az érdeklődők. 

Tóth Gáborné könyvtáros 
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HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

Kedves Újságolvasók! 

Június 20-án ismét kicsengettek, csak ezúttal egy kicsit hosszabb időre. A kora esti órákban 

megtartottuk ünnepélyes tanévzáró ünnepségünket, mely nemcsak ünnepélyes lezárása egy 

tanévnek, hanem egyben számvetés is. A tanév rövid értékelése, a legfontosabb események, 

eredmények összefoglalása. Ezt szeretném most megosztani Önökkel. 

Komoly munkát tudhatunk magunk mögött: terveztünk, dolgoztunk, küzdöttünk, izgultunk, és 

örültünk sikereinknek, de tanultunk a kudarcainkból is. A tanévzárón sorra vettük az év legszebb 

pillanatait. Azokat, melyeket tanulóink, tanáraink és a szülők egymásra számítva, bízva egymásban, 

közösen valósítottunk meg. Hiszen minden nap történt valami fontos, valami kivételes, valami 

megismételhetetlen! Büszke vagyok mindazokra, akik ennek részei voltak, akik, még ha egy 

kicsivel is, de hozzájárultak eredményeinkhez.  

Lezártunk egy időszakot, én úgy érzem, elégedettek lehetünk, hiszen alapvető céljainkat 

teljesítettük. A személyiség formálása, fejlesztése, az általunk fontosnak tartott értékek közvetítése, 

átadása legalább annyira fontos, mint a tananyag oktatása, elsajátítása. A szociális érzékenység, 

egymás és a felnőttek tisztelete, a kultúrára, a szépre és jóra való fogékonyság – mind-mind olyan 

érték, melyet folyamatosan fejlesztünk. 

Iskolánk tanulólétszáma 214 fő. Az első két évfolyamon iskolaotthonos formában folyt a nevelő-

oktató munka. A többi évfolyam számára két napközis és egy tanulószobás csoport keretein belül 

biztosítottuk a diákok másnapra való felkészülését. Sajnos többen nem éltek ezzel a lehetőséggel, és 

ők inkább a csavargást, a céltalan délutáni ténfergést választották, amit az eredmények is mutatnak. 

Itt, az újság hasábjain keresztül is szeretném kérni a szülői ház segítségét: egy kicsit nagyobb 

odafigyeléssel, következetes számonkéréssel, segítségadással, és sok-sok jó szóval sokat 

segíthetünk a gyerekeknek. Legyen érték a tanulás, a tudás! 

A legszorgalmasabbak idén az alsó tagozaton a 3. osztályosok voltak 4,85-ös átlaggal, a felső 

tagozaton pedig az ötödikesek 4,13-as szorgalmi átlaggal.  

Elnézve az iskolánk magatartási átlagát azt mondhatom, nem rossz gyerekek a mi diákjaink. Persze 

ez nem jelenti azt, hogy nincsenek magatartásbeli problémák, de ezeket igyekeztünk megbeszélni és 

levonni a tanulságokat.  

Összegezve elmondhatjuk, hogy 214 diákunk közül kitűnő tanulóink száma: 27 fő, jeles tanulóink 

száma: 19 fő. Évismétlésre kötelezett: 11 tanuló, és 5-en pótvizsgázhatnak augusztusban. 

Úgy gondolom oktató-nevelő munkánk színvonalát az is mutatja, hogy mennyi tanulmányi és 

sportversenyen vettünk részt, és milyen szép eredményeket tudhatunk magunkénak. Nem csak a 

helyi megmérettetéseken, hanem más települések tanulmányi versenyein is szép eredményeket 

értünk el. Ezekről szeretnék röviden, senkit meg nem sértve csak a legeredményesebbekről 

beszámolni.  

Zrínyi Ilona matematika versenyen minden tanévben szép számmal részt vesznek tanulóink. 

Iskolánk legeredményesebb tanulója Széchényi Tímea 3. osztályos tanuló volt, aki a megyei 

fordulón az előkelő 10. helyet szerezte meg, melyért Ő és felkészítő tanító nénije, Kovács Kinga 

ünnepélyes keretek között vehette át az elismerést kifejező oklevelet és könyvjutalmat. 

Holenda Barnabás matematika versenyen alsó tagozatos diákjaink vesznek részt, legeredményesebb 

tanulónk a 2. osztályból Seres Viktória Angyalka 11. helyen végzett, Felkészítő tanítója: Lovasi 

Péterné volt. 

A megyei Ifjú Fizikus versenyen idén is jól szerepeltek diákjaink, ezt a következő eredmények 

bizonyítják: Bata Barnabás a 6. helyet, Kakula Eszter a 7.-et, Pekár Kata Csenge a 10. Rumi József 

pedig a 12. helyet szerezte meg. Felkészítő tanár: Garas Mariann. Ők, a verseny szervezői által 
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biztosított jutalomkiránduláson vehettek részt, mely során ellátogattak a tatabányai Becton & 

Dickinson Orvostechnológiai Vállalthoz és egy komáromi céghez.  

Kálmán Anna Kán Károly megyei versenyen 3. helyezést ért el, Bata Bálint pedig 9. helyen végzett. 

Hermann Ottó biológia versenyen Haklits Hadasa Hajnalka bizonyult legeredményesebb 

tanulónknak. Felkészítő tanár: Erdősi Gáborné 

Bendegúz Anyanyelvi tanulmányi versenyen is több tanulónk is részt vett, közülük Szécsényi 

Tímea a megyei 2. helyezésével bejutott az országos döntőbe, melyet Szegeden rendeztek meg. Itt 

Tímea a 28. helyen végzett. A Tudásbajnokság Irodalom és szövegértés területén is jeleskedett, itt a 

megyei döntő 6. helyezettje lett. Felkészítő tanító nénije: Baloghné Paréj Ildikó 

Több körzeti szavalóversenyen is részt vettek tanulóink, az Aranyeső Szavalóversenyen Rezi Ákos 

1. helyen végzett, Sulyok Marcell Bakonysárkányban pedig 4. helyezést ért el. Felkészítő tanítóik: 

Baloghné Paréj Ildikó és Sinigláné Gurumlai Piroska 

A Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium által indított Német nyelvi versenyen is részt vett 4. 

osztályos tanulónk, Rezi Ákos, és 3. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Helbert Anita 

Országos TITOK Történelem levelező csapatversenyen is eredményesen szerepeltek tanulóink. 

Felkészítő tanáruk: Mészárosné Fehér Gabriella. 

De nem feledkezhetünk el a sportról sem, hiszen ez is fontos szerepet tölt be iskolánk életébe. 

2019. áprilisában Kisbéren megrendezett Labdarúgó Diákolimpia Körzeti Selejtezőjén aranyérmet 

szerzett csapatunk, így továbbjutottak a megyei elődöntőbe, melyen ezüstérmesek lettek. A csapat 

tagjai a következők: Turóczy Zalán, Szabó Gergő, Bogdán Ákos, Kovács András, Méhes Gergely, 

Méhes Dániel, Zséfár Márk, Ősz Péter, Mocher Samu és Tóth Lőrinc.  

Májusban a Petőfi Kupa Kisbér-Kispályás labdarugó tornán is részt vett csapatunk. A II. 

korcsoportban a 4. helyen végeztek, és a legjobb kapus címet Mocher Samu nyerte el. III. és IV. 

korcsoportban is az 1. helyet szerezték meg, és gólkirályt is ünnepelhettünk Zséfár Márkot és Polgár 

Patrikot.  

Bozsik Intézményi Programban is részt veszünk, I és II. korcsoportban, utóbbi csapatunk veretlenül 

hozta le az összes meccsét, és különdíjas legjobb játékos címet Méhes Dániel nyerte el. Felkészítő 

tanáruk: Szalai Richárd 

Tájfutásban 3 tanulónk jutott be a megyei döntőbe, Kovács Vanessza IV. helyen, Bata Bálint és 

Bata Barnabás pedig a II. helyen végzett. Bálint és Barni így bejutott az országos döntőbe is, ahol 

Bata Bálint a 10. helyen, Bata Barnabás pedig a 18. helyen végzett. 

Minden évben iskolánk adja a helyszínt a játékos sorverseny megrendezéséhez. És talán nem tűnik 

kérkedésnek, de már hosszú évek óta mindig a mi intézményünk kiscsapata nyeri el az aranyérmet. 

Így történt ez ebben a tanévben is.  Felkészítő tanáruk: Baloghné Paréj Ildikó 

Több pályázaton is sikeresen részt vettünk, ezek közül az  

Az EFOP –os pályázatokat emelném ki, melyek során sportpályánk egy új sportburkolatot kapott 

tanulóink nagy örömére, illetve a pályázati összegből finanszírozzuk, illetve finanszíroztuk 36 

program költségeit, legtöbb esetben 100%-os támogatással, vagy minimális önrésszel. A 

tevékenységek nagyon széles skálán mozogtak, hiszen idetartoztak: a különböző 

sporttevékenységek, művészeti ágakhoz kötött, a hagyományőrző, a természetismerethez, 

környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető foglalkozások a tanórán kívüli 

kompetenciafejlesztés. Ezekről a programokról, eseményekről bővebben honlapunkon olvashatnak 

fényképekkel színesített beszámolóinkban.  

Határtalanul Program Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek: Székelyföld kincsei a Sóvidék  

csodái - ennek keretén belül 37 fő 7. és 8. osztályos diákunk egy 4 napos határon túli erdélyi 

kiránduláson vehetett részt minimális önrész befizetésével. 

A tanév során múzeumba, színházba, kiállításokra vittük diákjainkat. Kirándulásokkal, 

előadásokkal, bemutatókkal, különböző rendezvényekkel és sportversenyek szervezésével tettük 
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élmény dússá a tanévet. Hagyományos programjaink és ünnepeink az idén is sikeresek voltak. 

Kiemelt rendezvényünk volt a Szülők-Nevelők bálja, a Falukarácsony, a Jászai Mese és 

prózamondó verseny, a Farsangi bál, az Anyák napja, és a Tanévzáró hangverseny, valamint 

történelmünkhöz kapcsolódó ünnepségek, megemlékezések.  

Végezetül engedjék meg, hogy köszönetet mondjak minden Kollégámnak, Szülőknek, a Szülői 

Szervezetnek, az Önkormányzat és a Képviselő-testületnek a támogatásukért. Partneri hozzáállásuk 

nagymértékben hozzájárult a tanév során vállalt feladatok sikeres teljesítéséhez. 

Mindenkinek nagyon szép, vidám és tartalmas nyarat, nyári vakációt kívánok!  

Bárányné Nagy Katalin megbízott intézményvezető 

Tisztelt Ászári Polgárok! Kedves Olvasó! 

Iskolánkban az idei évben is folytatódnak a már tavaly is nagy sikert aratott EFOP-1.3.9-17-2017-

00011 „Érezd jól magad a bőrödben!” – Változatos tevékenységformák a Jászai Mari 

Általános Iskolában” programok sorozata. Az április óta lezajlott kirándulásokon, programokon 

történt eseményeket szeretném dióhéjban megosztani Önökkel. A kirándulások kivonata a szakmai 

beszámolókból készült.  

1. Északi-középhegység természeti kincsei – a 6. évfolyam és az 5. b osztály kirándulása 

2019. május 14 – én reggel 6 órakor indult útnak 40 gyermek és az őket kísérő négy pedagógus az 

Északi–középhegységbe tervezett tanulmányi kirándulásra. Sajnos az időjárás előrejelzés hozta a 

papírformát és amint buszra szálltak a gyerekek el is eredt az eső. A fiatalok kedvét ez szerencsére 

nem törte meg és lelkesen énekelgettek, csevegtek a hosszú út során.  

Első állomásuk Eger volt, ahol a város nevezetességeit néztük meg. A várban a tárlatvezetés után 

fegyverbemutatón is részt vettek. Megtekintették a kazamatákat, a kaszárnyatermet. Délután egy 

kicsit kedvezőbb volt az 

időjárás, így kisebb 

módosításokkal Szilvásvárad 

felé vették útjukat. A Fátyol 

– vízeséshez vezető utat 

kisvonattal tették meg. A 

vízeséshez érve villogtak a 

telefonok, hogy mindenki 

megörökíthesse az 

otthoniaknak hazánk egyik 

legkiemelkedőbb természeti 

szépségét.  

Másnap reggel újra útnak 

indult a kis csapat, ezúttal Aggtelek felé. A csoport a közel 25 km-es barlangrendszer egy rövidebb 

vezetett túráján vehetett részt a kiépített járatokon. Sajnos az időjárás nem kedvezett a 

hegymászásnak, így Magyarország legmagasabb pontját, a Kékestetőt nem sikerült „birtokba” 

venni. Mivel másnap iskolába kellett menni a tanulóknak, a fáradt kis csapat hazafelé vette útját.  

2. Balatonfelvidék – az 5.a. osztály kirándulása 

Május 29-én a modern és kifogástalan 30 személyes buszon 24+3+1 fős létszámmal (tanulók + 

nevelők+ a sofőr bácsi) útnak indultak Balaton-felvidékre. Az időjárás kegyes volt hozzánk, 

kellemes meleg, esőmentes nap várt ránk.  

Tihanyban járművet cseréltünk. Kickbike-ra szálltunk. Ez egy nagy kerekű roller amellyel bejártuk 

a Tihany  központi utcáit, felkapaszkodtunk az apátsághoz, majd a visszhang dombra, ahol 

teszteltük is a visszhangot. Nekünk működött. Utunkat a félszigetet szegélyező kerékpárúton Füred 

felé vettük. Gyönyörű tájakon haladtunk keresztül .A Balaton Felvidéki Nemzeti Park Tihanyi 
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tájvédelmi körzete rengeteg látnivalót, megfigyelni valót tárt elénk. Tihany geológiája, növény és 

állatvilága páratlan a maga nemében. Utunk Balatonfüreden ért véget. Szomorúan adtuk vissza a 

járgányokat, és szálltunk ismét buszra 

A délutáni program a Levendula házban 14 órakor kezdődött. A gyerekek egy valódi élményt adó 

interaktív kiállításon vehettek részt, amelyben megismerték a tihanyi félsziget kialakulását, 

geológiai múltját. A levendula illattól és a sok élménytől bódultan a friss levegőn, még mindig 

esőmentes gyönyörű környezetben elindultunk megkeresni az Aranyházat. A Belső tó és a Szarkádi 

erdő között elterülő gejzírmező egyik legnagyobb gejzírkúpja az Aranyház amely a tömegesen 

rátelepedő sárga színű zuzmóról kapta a nevét  

Sajnos az eső egész éjjel zuhogott, és másnap sem hagyott alább. A szálláshelyet elhagyva a 

programot kissé módosítva folytattuk Elsőként 

a Szigligeti várát vettük célba. Esőkabátban, 

esernyőkkel vágtunk neki a vár bevételének. Az 

eső miatt sajnos csak a szabadtéri kiállítást és a 

középkori vár maradványait nézhettük meg. 

Kissé csalódottan, átfagyva tértünk be ebédelni 

a szigligeti Paprika Vendéglőbe. A forró 

húsleves és a finom étel hamar felmelegítettek 

bennünket, és rögtön jobb kedvre derültünk. 

Különösen hogy az eső is elállt. Utunkat 

Badacsony felé folytattuk. A Kisfaludi háztól 

induló körtúrán elindultunk a Tapolcai 

medence legnagyobb tanúhegyén. Elhaladtunk 

a kőzsákok mellett, és egy hajdani bazalt 

bányát is felkerestünk. Rengeteg hasznos 

információt olvashattunk út közben az újonnan 

kihelyezett oktatótáblákról. Elmondható, hog 

sok új élménnyel érkeztünk haza Ászárra. 

3. Sopron, Fertőd és Kőszeg – a nyolcadikosok kirándulása 

Május 10-én reggel 8 órai indulással 

megkezdődött a kétnapos program, 

amelynek első állomása Fertőd volt, 

ahol megnéztük a gyönyörű Esterházy 

kastélyt. Sok érdekességet tudtunk meg 

az idegenvezetőnk segítségével 

Esterházy Fényes Miklós életéről és a 

kastély történetéről, valamint a család 

fényűző életmódjáról.  

Az egy órás program után Fertőrákosra 

indultunk, ahol egy hajókiránduláson 

vettünk részt a Fertő tavon. Első 

pillantásra nem is gondoltuk, hogy milyen nagy ez a tó. Elhajóztunk egészen az osztrák vizekig, 

miközben a kapitány biológia órát tartott a tó élővilágáról és adottságairól.  

Következő állomásunk a fertőrákosi kőfejtő volt. Több magyar filmnek is helyszínéül szolgált. A 

diákok a „Kőszívű ember fiai” című kötelező olvasmányból készült mozifilmből emlékeztek a 

hatalmas sziklákra. A nap utolsó szervezett programja Sopront érintette, ahol egy belvárosi séta 

után felmásztunk a Tűztoronyba. Megérte a sok lépcső, mert innen is csodálatos panorámában 

gyönyörködhettünk.  
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Másnap reggel a reggeli után bepakoltunk a buszba, majd besétáltunk Sopron főterére, ahol 

városnéző kisvonattal néztük meg a város nevezetességeit. A túra végére már nagyon szépen sütött 

a nap, így a csoport felment a Károly kilátóhoz. Itt készült a fotó. 

A délelőtti túránkat egy rövid ebéd követte, majd tovább folytattuk utunkat Kőszegre. Már útközben 

felfigyeltünk a szép tájra és gondozott településekre. Mindenkinek nagyon tetszett Kőszeg 

hangulatos, szépen felújított belvárosa. Az emberek is nagyon kedvesek volta. Megnéztük a Jurisics 

várat, majd a Fő téren sétáltunk, és szabadprogram keretében a gyerekek még megvásárolták utolsó 

ajándékaikat, valamint körbejártuk a környéket.  

Kőszegi túránk után buszra szálltunk, és hazavettük az irányt. 

4. Dunakanyar természeti kincsei – a 3. osztály kirándulása 

Az Ászári Jászai Mari Általános Iskola 3. osztálya, 2019. 05. 27- én hétfőn reggel indult el, 18 

gyermekkel és 3 kísérő pedagógussal a Dunakanyar természeti kincseinek felfedezésére, 

megismerésére. Első állomásunk Esztergom volt. A város és környéke gazdag történelmi múlttal 

rendelkező, igazán változatos vidék, ahol a Duna az egyes térségeket összekapcsolja, felejthetetlen 

élményt nyújtva az odalátogatónak. 

A programsorozat a Magyar Környezetvédelmi 

és Vízügyi Múzeumban kezdődött. Innen 

városnéző kisvonattal indultak egy kis felfedező 

útra Esztergomba, illetve a Mária-Valéria hídon 

keresztül átmentek a szomszédos Párkányba, 

Szlovákiába, ahonnan csodálatos látvány tárult 

ismét az Esztergomi Bazilikára. Az utazás a 

Várhegyen, a Bazilika előtt ért véget, itt 

szállhattak ki a gyerekek a kisvonatból, és 

kezdődhetett ennek a monumentális, templomnak 

a megismerése. 

Bent a templomban megtekintették a Panoráma termet, ahonnan hatalmas ablakokon keresztül, 

csodás látvány nyílik a város egy részére, valamint itt még a Bazilikáról készült makettekben is 

gyönyörködhettek a kirándulók. Végül meghódították a kupolát is, ahová 429 lépcsőfok vezetett és 

körbe is sétálhattak az oldalán. Délután ellátogattak a Szent György mezei edzőparkba és 

játszótérre, ahol mindenki talált kedvére való játékot. A programokkal zsúfolt nap után a gyerekek 

alig várták, hogy a szállásra érve körül nézhessenek egy kicsit, felfedezhessék a lehetőségeket és 

beszélgethessenek, játszhassanak. 

Másnap reggeli után, újra buszra szálltak és indultak az aznapi program helyszínére, Visegrádra. A 

hajóállomáson sétahajóra szálltak és Dömösig gyönyörködhettek a diákok a táj szépségében. Mire a 

hajó kikötött, már várta a csoportot a Mátyás Király Múzeum idegenvezetője, aki egy lovagi tornára 

kísérte őket a Salamon toronyba. Itt először a közönség soraiból választottak egy királyt, királynét 

és egy udvari bolondot. Majd következett a lovagi bemutató, ami nagyon tetszett a gyerekeknek. 

Láthattak célba dobást, kardozást, buzogány harcot. Ezután fegyverbemutatón vett részt a csoport és 

íjászkodhattak is, befejezésül pedig tárlatvezetésen vehetett részt a csoport a Mátyás király 

palotában. 

Végül fáradtan, de maradandó élményekkel szállhattak fel az autóbuszra a gyerekek és indulhattak 

haza. Az iskola előtt a szülők már alig várták, hogy átölelhessék gyermekeiket, a két napos távollét 

után. 

5. A Budai-hegyek és Budapest – a 4. osztály kirándulása 

21 tanuló május 14-én, 7 órakor izgatottan szálltak fel a buszra, mely kirándulásuk helyszínére vitte 

őket.  
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Első megállóhely a Gellért-hegy tetején volt, ahol a Citadelláról, a Szabadság szobor lábától 

megtekinthették Budapest gyönyörű panorámáját. A Dunán való átkelés után el is érkeztek a 

Kossuth térhez, de a teret nem tudták bejárni, mert 

az állami rendezvény miatt le volt zárva. Izgatottan 

várták, hogy végre bejussanak az Országház csodás 

épületébe, melynek építéséről, méreteiről már oly 

sokat olvastak. Egy érdekes idegenvezetés során 

megtekintették a Parlament belsejét. A délutánt a 

Hősök terének bebarangolásával kezdték a 

gyerekek. Csodálattal nézték a tér lenyűgöző 

alkotásait, történelmünk nagy királyainak és a 

honfoglalóknak szobrait. Íme a Hősök tere, a 

„hősökkel”: 

A délután a Fővárosi Állatkertben sok érdekes, 

egzotikus állat mellett megtapasztalták a trópusi 

éghajlat fullasztó hőségét a Pálmaház megtekintése 

során. Bebarangolták a Varázshegy belsejét, ahol 

sok érdekességet láthattak az emberiség fejlődésének szakaszairól. Este Budapest egyik legszebb 

utcáján, az Andrássy úton sétáltak, rácsodálkoztak az esti pesti forgatagra 

Másnap a Budavári Siklóval feljutottak az Országos Szécsényi Könyvtár épületéhez, a magasból 

ismét megcsodálták a gyönyörű panorámát, ami eléjük tárult a hegy tetejéről. A tér másik felén 

kíváncsian nézték a Sándor Palota épületét, reménykedve abban, hogy valamelyik számukra ismert 

politikust pillantják meg. A siklóval visszatértek a Clark Ádám térre, ahonnan útjuk a Mátyás 

templomhoz vezetett. A híres templom megtekintése után a budai oldalon maradva a kirándulás 

utolsó állomásához, a Csodák Palotájához vezetett útjuk. A sok érdekes kísérlet, fizikai játék, 

tükörlabirintus, a 9D-s vetítés teljesen elvarázsolta a gyerekeket. Mindenki talált olyan feladatot, 

amit többször is végrehajtott. Sok érdekes és hasznos ismeret birtokába jutottak itt a tanulók.  

6. Tata és környéke – az 1-2. osztályosok kirándulása. 

Június 11. napján reggel 8 óra 30 perces indulással megkezdődött az egynapos program. Első 

állomásunk Tata volt. A város tiszta forrásaival, hatalmas tavaival, csörgedező patakjaival vívta ki 

magának az országosan is elismerő címet: a "Vizek Városa". Első programunk a városnézés volt, 

melyet a város Kisvonatával tekinthettünk meg. 

Következő programunk a Tatai vár 

volt. A Tatai vár, vízi vár, az öreg tó 

partján található. Luxemburgi 

Zsigmond király építtette 1397–1409 

között. A gyerekek csodálattal nézték 

a várat és a várromokat, mely 

visszaröpítette őket a történelembe. A 

vár megtekintése nyomán séta 

következett az Öreg-tó partján  

Ezután elindultunk Tatabányára a 

Mcdonald’s étterembe, ahol dél közeledtével jóízűen elfogyasztották a csibeburgert, üdítőt és a 

fagyit. A gyerekek itt is „helyt álltak”, kulturáltan elfogyasztották ételüket és a desszertet. Sok 

kisgyerek most volt életében először ilyen típusú étkező helyen. 

A finomságok után buszra ültünk újra, ami elvitt minket a tatabányai Kalandparkhoz. Az itt eltöltött 

órák – elmondhatjuk - óriási élményeket adott a legtöbb elsős gyermek számára. A másodikasok 

kicsit profibbak voltak, és nem látszott a félsz az arcukon, a tavalyi vinyei kalandpark bejárása óta. 
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A sisakok felvétele, a karabinerek bekapcsolása után Ők kezdték az akadályok leküzdését, melyre a 

kisebbek is kedvet kaptak. Hamarosan ászári gyerekek hangos zsibongása töltötte meg a kalandpark 

egész területét. A gyerekeket végig felnőtt szakemberek figyelték, baleset és egy karcolás nélkül 

megúsztuk a kihívásokat. Azért megvalósító társaimmal mi is igyekeztünk mindenhol ott lenni. 

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

Itt szeretném elmondani, hogy ezeket a kirándulásokat több millió Ft értékben támogatta a pályázat. 

A talán legnagyobb költség, az utaztatás mellett kb. 10 000 Ft/fő támogatásban részesültek a 

gyerekek, melyek bőven fedezték a szállást, étkezést, esetlegesen belépőjegyeket. Így az 

osztálypénzhez szinte nem is, illetve minimális értékben kellett hozzányúlni. Sajnos a jövő évtől ez 

a forrás kiapad. 

AZ ALÁBBIAKBAN EGYNAPOS PROGRAMOKRÓL TÁJÉKOZTATOM ÖNÖKET 

1. A „Kézilabda Kupa” (május 10.) 

Először 5-6. osztályos korcsoport, majd a 7-8. osztályos korcsoport tanulóinak csapatai csaptak 

össze a kézilabda pályán. A mérkőzések jó 

hangulatban teltek el, és mint minden 

sportversenyen az érzelmek is látszódtak az 

arcokon. A győzelmet nagyon nem kell 

megmagyarázni, de a vereséget 

habitusuktól függően végezték el a 

gyerekek. Az osztálytársak, iskolatársak 

harsányan buzdították a versenyző 

gyerekeket. A délutáni órákban örömünkre 

pár szülő is megjelent. A mérkőzések alatt 

fennakadás nem történt, minden 

gördülékeny volt.  

Voltak nagy különbségű eredmények, voltak szoros mérkőzések is. Még olyan ritka esemény is 

előfordult, hogy alsóbb osztályosokból álló csapatnak sikerült nyerni egy felsőbb osztályosokból 

álló csapat ellen. Mivel az utolsó mérkőzésre már késő délután került sor, valamint sok bejárós 

diákunk buszhoz kötött, a versenyzőkkel közöltük, hogy az eredményhirdetést a másnapi 

nagyszünetben fogjuk megejteni. Minden csapatnak lesz oklevele, a dobogósok érmet, a győztesek 

a vándorkupát kapják meg. Képünk a 7.a – 8. osztály mérkőzésről készült. 

2. Gyereknap (május 31) 

Az elmúlt évek egyik legnagyszerűbb gyermeknapja zajlott le az iskola területén, valamint a 

nemrég átadott műfüves pályán, melynek használatáért 

köszönettel tartozunk az önkormányzatnak. A bejárat melletti 

legnagyobb osztálytermünkben az alsósok csoportonként játékos 

vetélkedőn vehettek részt. A tankonyhát folyamatos 

„melegváltásban” használták az osztályok. Palacsinta 

költemények, édességek, egyéb ínycsiklandozó végtermékek 

születtek a nebulók és osztályfőnökeik keze nyomán. A belső 

téren aszfaltrajz 

verseny volt. A 

tornacsarnokban 2 

óriás légvárat építettek a felkért vállalkozók, ahol a nap 

folyamán megállás nélkül csúsztak (hömpölyögtek) a 

gyerekek, természetesen felügyelet mellet. A műfüves 

pályán Ricsi tanár bácsival buborékfoci mérkőzések 

zajlottak, óriási sikert aratva. Itt a felsősök vitték a prímet. 
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Köszönjük Kucin Barninak, hogy rendőrautóját, felszerelését bemutatta a főként alsós fiúknak, akik 

szájtátva nézték az eszközöket. Az, hogy a nap az iskolának, valamint fenntartónknak, a 

Tankerületnek egy forintjába sem került. A félmillió forintnyi költség, amely az eszközök bérlését 

és az étkeztetést biztosította, ismét a pályázat érdeme.  

3. FITT-nap (június 11.) 

Az esemény napján az 1-2. osztályosok kirándulni voltak, így ők „felmentést” kaptak. Szokatlanul 

nagy hőségben nem csak a feladatok teljesítésével kellett a diákoknak megküzdeni, hanem a 

hirtelen ránk törő kánikulával is. A sportesemény, 

mint mindig közös bemelegítéssel kezdődött az 

iskola tornacsarnokában. A zenés gimnasztika 

megalapozta a jó hangulatot és előkészítette az 

izmokat a megterhelésre. 

A továbbiakban csapatokra oszlottak a gyerekek, 

maximum 15 fővel. Tizenegy csapat vállalkozott a 

megmérettetésre, a „Legfittebb osztály” cím 

elnyeréséért. Forgószínpadszerűen járták körbe a 

helyszíneket. Minden csapat egy menetlevelet 

kapott, amelyben az elvégzett teljesítményért járó 

pontokat rögzítették a feladatot vezető tanárok. A 

programok a tornacsarnokban az ingafutással kezdődtek. A diákok által jól ismert NETFIT 20 

méteres ingafutás minden résztvevőnek nagy kihívást jelentett a rekkenő hőségben. 

Nagy sikert aratott az új műfüves pályán a 7-es rúgó és dobó verseny. Amíg várakoztak a diákok 

egy – egy röpke foci meccset is lejátszottak egymással a csapatok.  

A pedagógusok beszámolóiból összeállította: Erdősi Gábor iskolatitkár 

„KREATÍV” HÍREK 

Június 5-én a Közösségi Házban, a Vadászteremben a sok, új trófeával gazdagodott gyűjteményt 

mutatta be Mogyorósi László az Ászári Aranykalász Vadásztársaság elnöke. Ezt követően az Ászári 

Kreatív Kör tagjainak munkáiból nyílt kiállítás. A kiállítást egy nagyon érdekes előadással 

Kusiczáné Kamocsai Ildikó nyitotta meg. 

Kreatív csoport 

LÁTTUNK ÉS TANULTUNK, HONISMERETI EGYESÜLETI KIRÁNDULÁS 

Minden évben igyekszünk olyan településre eljutni, ahol valamit másként csinálnak, mint mások. 

Tavaly Pázmándon jártunk, ahol mindenre pályáznak és nyernek. Ahol utcabizalmi hálózatot hoztak 

létre és működik. Ez évben is hasonló helyre szerettünk volna menni, keresgélés közepette egy népi 

gyógyászati előadáson hallottunk a Zala megyei Nagypáliról. Előadás után természetesen az volt az 

első, hogy „rákerestünk” a fent említett településre. A leírás, és a fényképek alapján, rögtön eldőlt a 

kérdés. Ezt látnunk kell! Szervezés és egyeztetések után, május 18-án reggel útra keltünk. Két órás 

buszozás után már Nagypáliban voltunk, amelyet „csodafalu” jelzővel illetnek! Simon Attila 

önkormányzati képviselő várt bennünket, majd elkezdte a település bemutatását. Két évtizede, 

amióta Köcse Tibor a polgármester, egy fenntartható, élhető, nagyszerűen működő települést hoztak 

létre. Nem eladták, hanem bővítették a falu vagyonát, és már akkor a megújuló energiák mellé 

álltak, amikor azokról még nem is hallottak más települések.  1996-tól az akkor 272 fős falu 

lélekszáma ma már 500 fő fölé növekedett. Polgármester úr vezetésével azt a célt tűzték ki, hogy a 
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magyar falu hagyományait megőrizve európai szintre fejlesztik Nagypálit. Ezt a célt teljesítve a 

turizmus erősítésével és a megújuló energiaforrások felhasználásával egy sikeresen működő 

települést hoztak létre! A falu sikereit az elmúlt években több hazai, és nemzetközi díjjal 

jutalmazták. Itt kell megemlíteni, hogy egy Ászáron gyártott elektromos parkgondozó autót is 

nyertek. Egy esküvői szertartás miatt sajnos nem tudott mindent megmutatni a képviselő úr, de így 

is sokat látva és tanulva indultunk Egervárra, ahol Magyarország egyik legjobb állapotban 

megmaradt négyzet alakú, négy olaszbástyás, késő reneszánsz stílusú várkastélyát néztük meg. 

Amit felújítottak, és egy egyedülálló látogatóközpontot hoztak létre benne. 

Utolsó megállónk: Kám, Jeli arborétum. Igen, éppen akkor virágzott a rhododendron! Azok a színek 

és illatok, olyan érzést keltettek az emberben, hogy itt akarunk maradni. Ezt még csak fokozta a 

kilátóból elénk táruló csodás látkép, és a lombkorona sétány izgalma. Az arborétumban tett 

kellemes séta után indultunk haza. 

Ismét elmondhatjuk, hogy tartalmas napot zártunk. Sokat láttunk, hallottunk és tanultunk! Egy 

apróság a végére. Nagypáliban, mikor sétáltunk az Ökocentrumhoz, mindenkiben volt egy furcsa 

érzés. Mi lehet az, kérdezgettük egymást? A csönd volt az! Nem dübörgött több száz kamion a falun 

átvezető úton, nem bőgtek a motorok, nem voltak önjelölt rallye-versenyzők, nem bömbölt a zene!  

Kálmán János elnök 

BETEKINTÉS A NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉBE 

Mozgalmas időszakot tudhatunk magunk mögött az idén is. Meglehetősen sűrített programok között 

válogathattunk, ill. vehettünk részt, mielőtt a nyári szünetet megkezdtük volna. 

Az elmúlt időszakban szép számmal vettünk részt különböző programokon, rendezvényeken, ill. 

előadásokon.  

Az idén is tartottunk farsangot igaz, most közönség meghívása nélkül csak, a magunk 

szórakoztatására, mivel a Közösségi Ház belső tatarozása (festése) zajlott abban az időszakban. 

Ígérjük, jövőre pótoljuk! 

Mindenkép említést érdemel Tóth Endréné Mariann és Németh Ferencné Erzsike, akik sikeresen, 

szép eredményeket elérve vettek részt koratavasszal az ismét megrendezett „Rejtvényfejtők 

Országos Egyesületének” megmérettetésén. Ezúton is gratulálunk, megérdemlik! 

Köszönettel tettünk eleget egy meghívásnak Súron, ahol a nyugdíjasok harmadik találkozóján 

vettünk részt. A helybéli civilszervezetek fogadták Bajót, Csetény, Nyergesújfalu, Oroszlány és 

bennünket, ászári nyugdíjas klubokat. A falu polgármestere, ifj. Sógorka Miklós köszöntése és a 

falu nevezetességeinek bemutatása után a klubok tagjai bemutatkozó műsorok (dalcsokorral léptünk 

fel) előadását követően tombolahúzás, majd kellemes beszélgetés, és jó hangulatú élőzene melletti 

tánccal zárult. 

A megszokott hétköznapok is eseménydúsak tudn(t)ak lenni, akik szeretnének elfoglaltságot, 

kikapcsolódást találni, lehetőség adva van számukra. Kisbéren a Senior tánccsoportnál, itt helyben 

pedig a működő Kreatív csoport tagjai is hetente találkoznak, alkotnak közösen is, az igencsak 

kreatív, csodálatos kézügyességükkel. Kiállítás keretén belül mutatták be a szebbnél-szebb „ezer”-

féle munkáikat a Közösség Ház Vadásztermében, ahol egyszerre két kiállítás megnyitójának 

lehettünk részesei, mivel ugyanabban a teremben Simon István hagyatékából készült vadászati 

trófeák megtekintésére is lehetőség nyílt. 
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Az évadzáráshoz közeledve előrehoztuk az elkövetkező 2-2,5 hónapon belüli névnaposaink 

ünneplését, melyre a testvértelepülésünkről (Tany) kedves barátainkat is meghívtuk. Sajnos utóbb 

derült ki, egyéb akadályok végett nem tudtak jönni. Az égiek velünk voltak akkor is, szükség is volt 

rájuk, mivel Keréktelekin, a halastónál tartottuk a pikniket, Ligeti Gábor (Gabi bácsi) és Elekes 

Antal (Anti bácsi) nagyon jól sikeredett pörkölttel vártak bennünket, az ünnepeltek pedig 

finomabbnál finomabb süteményekkel tarkították az ünnepi asztalt. Mindenkit köszönet illet érte! 

Az igazi záróakkord a június 22-i Zirc-Bakonybél-Eplény kirándulás volt (ezt a rövid útvonalat a 

„Retrojárat” korábban megtette). Az időjárás megint csak kedvezett (miért is ne?) éveinknek 

megfelelő – nem kánikulai napot – tudhattunk magunk mögött.  

Először Zircen, az Apátság 60 ezer kötetet számláló könyvtárat és a díszterem, másik impozáns 

látványához tartozó Bakony 100 fajta fájából készült intarziás asztallapban gyönyörködhettünk. 

Ezt követően országunk egyik legszebb barokk templomépítményét járhattuk belül körbe. Amiről 

előzetesen rövid, de lényegre törő ismertetést hallhattunk Zsuzsától (Mazalin),  

„Kiemelkedő jelentőséggel bír a templom főoltára, mely Magyarország legnagyobb barokk 

stílusban készült oltárépítménye, amire érdemes figyelni:  

 - a kép alján – az alapító Szent István és Boldog Gizella királyné térdel, kezükkel a 

monostor és a templom épületére mutatnak, 

 - középső mezőben – a felhőkön Szent Maurícius, a templom védőszentje áll dárdával és 

zászlóval a kezében, mögötte katonái, 

 - felső részen – Szűz Máriának a mennyek Királynévá koronázása látható. 

Két oldalán Szent László és Szent Imre herceg áll, az oszlop talapzatán pedig a négy evangélista ül. 

bal mellékoltár - Szűz Mária lábával a bűnt, jelképező kígyót tapossa, 

másik oldalon - Szent Benedek – kezében tartja a rend szabályzatát, a regulát.” 

Nagyon sok turista volt a templomban, az idegenvezető nem is jó helyen állt, valamint 

előadásmódja sem volt igazán megnyerő azon falak között. 

A tájház, mely a Hasprai jómódú családtól megvásárolt tornácos, bakonyi népi építésű zártudvarú 

házban rendezték be a Szabadtéri Múzeumot. Talán legjobban a „gondolkodó szék” tetszett 

mindenkinek, ugyanis az egyik lába valamivel rövidebb volt a másik háromnál, ha elaludtak a 

karfás szék(b)en az megbillent, ezáltal azonnal felébredtek. 

Majd a Szent-kút/Borostyán-kúthoz érve láttuk, hogy megújul, felújításra kerül (azóta már 

kerülhetett is). A tó körül járda, sok pihenő paddal bővülő, a régi fák meghagyása mellett, újabbak 

ültetésével tették még vonzóbbá ezt a szép zarándokhelyet. 

Utolsó állomásunk Eplény, a libegő volt! Hatalmas élményt nyújtott mindenkinek még azon 

társainknak is, akik kicsit ódzkodtak tőle. A Malomvölgyből indulva, kellemes tempóban az Ámos-

hegyi kilátóhoz érve, aki győzte még a lépcsőzést, fentről gyönyörködhetett a Bakony szépségében, 

sőt még a Balaton is látható volt, bár kissé párába burkolódva. 

Fáradtan, de élményekkel gazdagodva értünk haza, szerencsésen, még mielőtt az ég leszakadt 

volna! 

Köszönjük ezt a fantasztikus napot Ancinak, Zsuzsának és természetesen nekünk, akik részesei 

voltunk! Martonné Szekfű Judit 


