ÁSZÁRI HÍREK
2015. JÚLIUS-AUGUSZTUS
EGY ZARÁNDOKLAT KAPCSÁN
Zarándokok vagyunk itt e Földön. Ki így, ki úgy, de mindenki zarándokol valami, vagy valaki felé.
A boldogság fényét keresve sokszor megelégedünk a boldogulás útjára lépéssel, sőt gyakran azt is
elhisszük, hogy megérkeztünk. Ilyenkor talán kicsit megpihenünk, de hamarosan rájövünk, hogy
nem értük el a célunkat. Belső GPS-ünknek újabb koordinátákat adva újra útra kelünk, próbálva
elkerülni az ismert akadályokat, de szüntelen keresni a kihívásokat.
Zarándokolunk, de talán nem is vesszük észre, nem úgy, mint az a közel 130 zarándok, aki július
21-én és 22-én a Szent Jakab zarándoklat útvonalán Ászárra érkezett, hogy egy éjszakai pihenés
után továbbinduljon a következő napra kitűzött cél felé.
Erről az eseményről számol be településünk két közismert lakója. Egyikük úgy, mint aki fogadta a
meggyötört, elfáradt zarándokokat, a másik asszony meg úgy, mint aki beállt közéjük és velük
együtt vállalta a megpróbáltatásokat.
Pekár Zsolt polgármester

A Szent Jakab zarándoklat ászári állomása
A magyar Szent Jakab út Budapesttől indul és Lébényen keresztül Wolfsthalig, az osztrák Jakab út
legkeletibb pontjához vezet, majd onnan az út tovább, át Európán, egészen Santiago de
Composteláig.
Településünk immáron harmadik éve fogadta azokat a zarándokokat, akik Budapestről indulva
Lébényig tették meg az utat, és értek célt Szent Jakab ünnepére.
Magam is több alkalommal zarándok lévén, tudom, mennyire jól esik, amikor csak egy bíztató szót,
egy ölelést, vagy egy pohár hideg vizet kapok az úton.
Ebből a tapasztalásból kiindulva ismét Ete és Ászár között, Batthyány pusztánál vártuk a kedves
zarándoktestvéreket. E kis megállónál - így neveztük el: a hosszú lépés forrásnál – a zarándokok
felfrissíthették magukat hideg itallal, szalonnával, friss kenyérrel, lerúghatták bakancsaikat,
kinyújtóztathatták fáradt tagjaikat a tikkasztó forróságban a fák árnyékában. Szem nem maradt
szárazon, hiszen sokukat már jó ismerősként köszönthettük, mert nem először vettek részt ezen az
úton. Meghatározó, felejthetetlen lelki tartalommal gazdagodtunk mi magunk is. A közös hit hamar
összekovácsolt minket.
Az úton levés alapvető emberi érzés. Így, vagy úgy, de minden ember tart valahonnan valahová. A
keresztény zarándok ember célja Isten látása. A zarándokúton lévő ember készül erre a találkozásra.
Készül, mert meghívja az Isten. Lelkének legmélyebb mélységéig kell leásnia, szenvedést kell
felvállalnia, megküzdve saját korlátaival, felhőszakadással, tűző napsütéssel, vízhólyagokkal, fáradt
izületekkel. És menni, és gyalogolni. Megváltónk is egész életében gyalog járt. Az gondolom, hogy
Jézust nem lehet Mercédesszel követni, azzal csak nagyon gyorsan elkerülni lehet.
Székely honban hallottam nem egyszer, amikor útbaigazítást kértem valakitől, hogy menj erre, vagy
arra, aztán itt, vagy ott térj meg! Térj meg! Aki nem tér meg, nem ér célba. Örök törvény ez.
S aztán, amikor lehullnak a korlátok, - de csak akkor - a lélek felemelkedik, célt ér a zarándok.
Hiszen aki rohan, azt az idő szorítja, aki zarándokol, azt az idő tágítja.
Aki menekül, önmaga elől fut, aki zarándokol, önmaga felé tart.
Aki menetel, másokhoz igazodik, aki zarándokol, saját ritmusára jár.
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Aki túrázik, teljesít, aki zarándokol, teljessé lesz.
Aki kirándul, kikapcsolódik, aki zarándokol, bekapcsolódik.
Aki sétál, nézelődik, aki zarándokol, befelé figyel.
Aki bóklászik, céltalan, aki zarándokol, célra talál.
Aki utazik, úton van, aki zarándokol, jó úton van!
Ászár Község Önkormányzata nevében szeretném megköszönni minden kedves embernek, aki
bármilyen módon munkájával, bárminemű felajánlásával hozzájárult ahhoz, hogy a
zarándoktestvérek jól érezték magukat településünkön.
Jövőre is szertettel várjuk őket!
Lejegyezte: Kohlné Ivánkai Katalin

Indulj el, hogy megérkezhess!
Sokan megjárták már a Camino de Santiagót, a Szent Jakab sírjához vezető hosszú, spanyolországi
zarándokutat.
2009-ben született meg az ötlet, egy Lébényben tartandó Szent Jakab napról, egy zarándokünnepről.
Egy kis népes csapat el is indult ez évben Budapestről Lébényig gyalog. És azóta minden évben
Szent Jakab ünnepére (júl. 25.) érkezik 2 nagy zarándokcsoport, melyet immár 3. éve Ászár is
fogad. Három évvel ezelőtt csak az előkészületekben és a fogadásban segítettem, következő évben
már az Ászár – Pannonhalmi utat végig gyalogoltam a csoporttal s az idei évben Nagyigmándról
indulva 4 nap alatt én is elértem Lébényig (100 km). S talán lesz erőm jövőre az első részt is
megtenni.
Sokan most azt kérdezik miért?
Aki a zarándokutat megtapasztalja, tudja, hogy ha úton vagyunk, akkor az életünk leegyszerűsödik.
Az Út mindig tanít.
Kikerülünk a szürke hétköznapok taposómalmából, és ha elég nyitottak vagyunk, akkor olyan
dolgokat is észrevesszük, amelyek eddig elkerülték a figyelmünket. Megtanultunk örülni annak, ami
van, ha süt a nap annak, ha hőség van, milyen jó, hogy nem esik az eső. A gyaloglás közbeni
fizikai, lelki nehézségek és örömök sok mindent megtanulnak.
Kitapasztaljuk igazi határainkat, tűrőképességünket. Emberléptékű, mert van idő beszélgetni a
másik emberrel, van idő csendben haladni, van idő megosztani bánatot, örömöt, van idő köszönetet
mondani. Van idő megállni a Hosszúlépés pihenőnél, köszönet a Kohl és Jámbor családnak és
örülni a közelgő ászári 3 templom tornyának. Az út jelképe a fésűs kagyló: haladj mindig befelé, a
kagylóhéj belsejébe, oda ahol az igazgyöngy, a kincs rejtőzik!
Simon András grafikusművész tervezte az emblémát és írta az ehhez tartozó gondolatot is:
„Életünk legnagyobb utazását
nem a külvilágban,
Hanem a szívünkben tesszük.
Egy emberöltönyi vándorlás és
Felfedező rácsodálkozások végén
Lassan megismerjük önmagunkat.”
Egy szép októberi hétvégén szívesen elindulok azokkal Pannonhalmára gyalog, akik úgy gondolják,
hogy ők is szeretnének rácsodálkozni erre az érzésre.
(A távolság 27 km, kényelmes tempóban 8-9 óra.)
Várom a jelentkezőket szeretettel:
Mazalin Zsuzsanna
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ISTEN CSODÁJA – ÚJ GYÜLEKEZETI HÁZ ÁSZÁRON
Két év építés után elkészült az új gyülekezeti ház Ászáron. 2013.
július 31-én mérték ki az épülendő gyülekezeti ház alapját, azon a
napon, amikor elindult a gyülekezetben az első közösségi óra. Erről
az eseményről feleségem, Vajsné Fazekas Ibolya ászári lelkipásztor,
a
következőképpen
írt
egyik
beszámolójában
(Zarándokút:Szivárványhídon át az aranyutcákig): „A felülről
irányított szervezés látványosan gyönyörű dokumentuma, hogy a
gyülekezeti ház alapjának kiásása az első közösségi óra napján
(2013. július 31.) történt. A munkálatok kezdetétől mind máig
világos, egyértelmű események jelzik, hogy az Úr sajátjának tekinti
az általa épülő házat.” 2015. július 29-én szerdán ünnepelte ez a kis
közösség létrejöttének második évfordulóját. A gyülekezeti ház
ekkorra készült el. Az említett dátumok jelzés értékűek, a lelki élet
indulásához nem véletlenszerűen kapcsolódik a szükséges élettér
megszületése. Miért is Isten csodája ez a ház, miért tekinthetünk így
az épületre? A gyülekezet egyik idős, oszlopos tagja mondta többször
ismételve az elkészült hajlékra: „Ez csoda, ez csoda! Ez Isten csodája!” Valóban az.
A gyülekezet a volt református iskoláért és tanítólakásért hétmillió forintot kapott egyösszegű
kárpótlásként az államtól. Nem kevés ez a pénz, de arra viszont igen, hogy ebből új gyülekezeti ház
épüljön. A régi gyülekezeti ház felújításába nem sok értelme lett volna befektetni ezt az összeget.
Az építkezés terén a tétlen várakozás ideje következett. A passzivitásból Máté László esperes
sürgető szava billentette ki a Presbitériumot: „Nem lehet tovább őrizgetni a pénzt, be kell fektetni,
el kell kezdeni az építkezést!” Így indult el a kivitelezési tervrajz megrendelése, a kivitelezővel
kötendő szerződés megszületése és az építkezési engedély megérkezését követően az építési terület
kijelölése. Lázas izgalommal követtük az eseményeket. Fényképezéssel is dokumentáltuk az építési
fázisokat. Minden nap örültünk az új megszületésének. Közben jelen volt a szükséges pénzforrás
hiánya kapcsán felmerülő nyugtalanság. Miből fogjuk befejezni az építkezést? Nem volt vakmerő
dolog belevágni egy ilyen volumenű építkezésbe? Hallottuk a vélemények között megfogalmazva a
kételyt: Nem lesz ez túl nagy épület, nem lett volna jobb egy kisebbel beérni? Amikor a szákszendi
reformátusok újonnan épült gyülekezeti házát vettük mintául, akkor megfogalmazódott bennünk,
hogy egy kicsit nagyobbat szeretnénk építeni, nem versengésből, hanem, hogy előadások,
evangelizációk során be tudjuk fogadni a község érdeklődő lakosait. Legyen elég hely, amikor
szeretetvendégséget rendezünk, vagy konferenciának aduk helyt. Kilencvenhárom négyzetméter lett
az épület teljes nagysága, ezen belül 58,5m2 a terem mérete. Kiszámoltuk 56 szék fér el benne és
egy nagyobb asztal két vagy több székkel. Isten bizakodással töltött be bennünket. A közösségi órán
imádságban hordoztuk az építkezés minden részletét. Volt, amikor egy időre szünetelt a munka, de
Isten elhárította az akadályokat és megnyitotta a jókedvű adakozók szívét. Megköszönjük minden
adakozónak a támogatását, hálát adunk, hogy Isten eszközei lehetettek az áldás továbbításában. A
csoda folytatódott, mert Isten, aki elkezdte az nem hagyta félbe munkáját. Érkeztek az adományok a
gyülekezeti tagoktól, a falu jószívű lakosaitól, az „Ászár Községért Közalapítványtól, a helyi
Önkormányzattól és az egyházmegyétől, valamint az egyházmegye gyülekezeteinek perselyes
támogatásából. Amit Isten végez, az tökéletes, az pontos, az ékes és hirdeti az Ő dicsőségét. Ezt
nem lehet nem észrevenni. Aki nyitott szemmel jár, az látja és kimondja: Ez Isten csodája!
A székek és az asztal hiányzik még, hogy lassan a megérkező engedéllyel használatba vehesse a
gyülekezet az Isten keze által, valamennyiünk szeme láttára felépített hajlékot. Ezért mondjuk
együtt a zsoltárossal:
„Az ÚRtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben.
Ez az a nap, amelyet az ÚR elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen!” Zsoltár 118, 23-24.
Vajs Tibor lelkipásztor
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POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI
Képviselő-testület fontosabb hírei
Részlet a 2015. június 30-án tartott rendkívüli testületi ülés polgármesteri előterjesztéséből:
„Az ászári volt keményítőgyár értékesítése információink szerint hamarosan megtörténik. A vevő
hulladék konvertáló villamos erőmű létesítését tervezi ezen a területen, amely az érvényben lévő
rendezési tervünk szerint erre alkalmas. Ászár Község Önkormányzatának itt nincs tulajdonjoga,
saját területe, így az adásvételbe különösebb beleszólásunk sincs. Abba viszont komoly
felelősségünk van, hogy milyen jellegű cégek működjenek a környezetünkben. Itt rögtön intenék
mindenkit az előítéletektől, ezért is hívok össze rendkívüli testületi ülést, hogy a cég jelen lévő
képviselőjétől számunkra kielégítő és megnyugtató válaszokat kaphassunk a kérdéseinkre. Kérem a
tisztelt képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, hogy úgy tudjunk a keddi ülés után felállni, hogy
senkiben ne maradjon kétely. Még egyszer kérem, hogy döntésüket ez ügyben, ne előre,
elhamarkodottan hozzák meg! Felelősségünk többoldalú, ennek megfelelően kérem, hogy tegyük
mérlegre a pozitív és esetleges negatív hatásokat is. Ne csak a rosszat lássuk a beruházásban!”
Részletek a beruházó cég által adott tájékoztatóból: „Társaságunk hosszú idő óta tervezi több
speciális, csúcstechnológiás hulladék konvertáló villamos erőmű létesítését Magyarországon. Erre
a célra ideális helyszín lehet az ászári volt keményítőgyár területe, nagysága, fekvése, és
iparvasúttal való ellátottsága miatt.”
„A tervezett beruházás bemutatása: Az általunk megvalósítani kívánt létesítmény feladata az
országban évente rendszeresen képződő hulladék egy részének átalakítása részben újra
felhasználható értékes alapanyagokká, részben elektromos energiává.
Az általunk alkalmazni kívánt technológia svájci fejlesztésű, és ma a világ legkorszerűbb
technológiája mind a hulladék hasznosítás hatékonysága, mind a környezetvédelmi paraméterei
alapján.”
„A technológia lényege röviden a következő: Az üzembe zárt rendszerben (szabványos, zárt szállító
gépkocsikon, vagy zárt vagonban) érkező hulladék belső, zsilippel védett térben kerül ürítésre, majd
megfelelő előkészítés után 2000 C fokos hőfokon molekulákra bontódik. Ezt követően a 2000 C
fokról a már elemeire bontott elegy rendkívül gyors hűtésre kerül, ennek során a hasznosítható
anyagok (pl. kén, konyhasó, tiszta hidrogén) leválasztásra kerülnek, a maradék pedig áramot
termel.”
„A technológia fő előnyei: az eljárás során nem keletkezik emisszió (kibocsájtás), ennek
megfelelően az üzemnek még kéménye sincsen, tehát nem lesz, ami füstöljön, szennyezzen.
A technológiai sor végén a maradék, másra fel nem használható anyagokból, borsó nagyságú, üveg,
vagy gyöngyszerű melléktermék keletkezik, ami kémiai szempontból semleges, ártalmatlan, és
útépítéseknél, mélyépítési munkáknál koptatórétegként felhasználható, sőt ilyen értelemben
piacképes, eladható, keresett termék.”
„A felépült üzem környezetvédelmi paraméterei olyan jók, hogy gyakorlatilag minden - nála akár
jóval kisebb – más ipari üzemnél (legyen az autóipari, elektronikai, élelmiszeripari, vegyipari
funkciójú) kíméletesebb a környezetével szemben, ha úgy tetszik „zöldebb”.
A technológia gyakorlati alkalmazása közel 30 éves múltra tekinthet vissza, jelen pillanatban a
legtöbb működő létesítmény Japánban található (tíznél több nagy kapacitású üzem). A technológiát
néhány éve vásárolta meg az USA több tagállama, ill. a szövetségi kormány, ott már számos
beruházást meg is kezdtek ennek alapján. Európában Németországban és Olaszországban
működnek üzemek ezen technológia alapján.”
A megjelent képviselők (5 fő) egyhangú határozatot hoztak: „Ászár Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a NES Recycling Kft, mint beruházó által tervezett hulladék konvertáló villamos
erőmű létesítését, a volt Keményítőgyár területén elviekben támogatja.”
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Tisztelt Ászári Lakosok! A Képviselő-testület eddig ezt az egy határozatot hozta ebben az ügyben,
egy elvi támogatást. Várjuk a fejleményeket. Amennyiben további információink lesznek, azt
megosztjuk a lakossággal. Az engedélyezési eljárásokat majd a megfelelő szakhatóságok végzik,
melynek kötelező eleme a lakossági fórum tartása, ahová már most hívom a tisztelt Ászári
Polgárokat. Gyöngyösön már egy ilyen engedélyezési eljárást lefolytattak.
2015. július 30-án rendkívüli ülésen döntöttünk arról, hogy a Réde-Bakonybánk Körzeti Óvoda a
Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásából átkerüljön az érintett önkormányzatokhoz.
A 2015. augusztus 27-én szintén rendkívüli ülést tartottunk, amelyen 1,2 MFt-os támogatást
szavaztunk meg a III. Sakkvilág Kupa országos, sőt az egész Kárpát-medencére kiterjedő versenyre.
Elutasítottunk egy 2 MFt-ért felkínált ászári ingatlant, illetve megszavaztunk egy szennyvízcsatorna
bekötési pont kiépítést.
A 13. Bakonyalja félmaraton futóverseny szervezési teendőit megbeszéltük, a feladatokat
kiosztottuk. A versenyről következő számunkban részletesen beszámolunk.
Döntöttünk arról, hogy idén először (sok-sok év után) Kisbér várossal közös szüreti felvonulást
szervezünk szeptember 12-ére.
Újra megrendezzük az „Itthon vagy-Magyarország szeretlek” elnevezésű országos
programsorozathoz kapcsolódó helyi rendezvényünket. Időpontja: 2015. szeptember 26-a. A
részletes programról később adunk tájékoztatást.
Elfogadtuk az ÉDV Zrt-nek az ászári szennyvízcsatorna hálózatra adott gördülő fejlesztési tervét.
Ősztől újra minden hónap második csütörtökén 16 órától tartjuk rendes üléseinket, melyre
szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Pekár Zsolt polgármester

Szelektív hulladékgyűjtés Ászáron
Kisbér város polgármestere 2015. augusztus 15-ével felszámolta a településén elhelyezett szelektív
hulladékgyűjtő szigeteket. Ezt követően az ászári két lerakó hely, - amelyek már addig is túlterhelt
volt- nap, mint nap kritikán aluli képet fest a településről és az itt lakókról. Az önkormányzat
dolgozói rendszeresen rendezik, tisztítják a konténerek környékét, a szemétszállító cég dolgozói
hetente többször ürítik ezeket a kukákat, de ennek ellenére is állandóan szeméttelepi állapot
uralkodik ezen szigetek környékén. Újra felhívom a lakosok figyelmét, hogy ezekbe a konténerekbe
csak kartonpapír (összehajtogatva), PET-palack (laposra taposva) és üveg hozható. MÁS NEM!
Amennyiben a hulladékszállító cég a felsoroltakon kívül mást is talál a konténerekben, - pl. döglött
macskát, WC kagylót, kommunális hulladékot, …- abban az esetben nem üríteni a kukák tartalmát.
Kérek mindenkit, hogy rendeltetésszerűen használja ezeket az edényeket! Továbbá arra is kérek a
tisztelt Lakosokat, hogy amennyiben rendellenes használatot látnak, abban az esetben ezt tegyék
szóvá, vagy értesítsenek engem. Figyelmeztessék, figyelmeztessük azokat az általában nem helyi
vállalkozókat is, akik „nagyüzemi” mennyiségbe hordják ide a szemetet, csökkentve ezzel saját
kiadásukat.
Ezeket a szigeteket 2016. január elsejével megszüntetik. Mi nem szeretnénk ezt hamarabb
megtenni, de azt itt uralkodó állapotot sem tűrhetjük el.
Minden lakos megkapta a házhoz menő szelektív gyűjtésről a tájékoztatót. Emlékeztetőül közlöm
az időpontokat: szeptember 14-e, október 12-e, november 16-a és december 14-e. Ezek mind
hétfői napok.
A gyűjtés módja: a Pet-palack áttetsző zsákban, tisztán, laposra taposva. A papír áttetsző zsákban
vagy kötegelve, laposra hajtogatva.
A zöldhulladék elszállítás október 30-án lesz. Ennek apropóján felhívom a figyelmet, hogy az
úttestre, járdára kilógó faágakat a balesetek elkerülése véget minden lakos köteles levágni. Ezt
minden utcában ellenőrizni fogjuk.
Pekár Zsolt polgármester
5

Anyakönyvi hírek
Sok szeretettel köszöntjük községünk újszülötteit:
Tárnok Tibor és Barta Mariann kislánya: Blanka
Kácser Ádám és Domonkos Enikő kisfia: Jonatán
A 2015. évben – lapzártánkig – házasságot kötött a községben:
dr. Istvándi Csilla és dr. Bán Péter
Pintér Zsuzsanna és Für Gyula
Förhétz Nóra és Kiss János
Szabó Nikoletta és Matics Attila
Hajnal Marietta és Brekva Tamás
Takács Melinda és Horváth Róbert
Mohácsi Nikolett és Stokinger Gábor
Az idén kötött házasságokhoz egy csokorban, szívből gratulálunk minden házaspárnak!
Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól:
Simon Ferenc (67)
Végh Mihályné (80)
dr. Istvándi Csilla és Lanczendorfer Melinda
anyakönyvvezetők

Szent István király napja
Augusztus 20-a az államalapító Szent István király, és az új kenyér
ünnepe.
Az elmúlt évekhez hasonlóan került sor a megemlékezésre. Az ünnepi
szentmisét Bajkai Csaba esperes-plébános celebrálta. Csaba atya kiemelte
Szent István király keresztény államalapítását. Mert ő terelte a magyarokat
a kereszténység útjára.
A szentmise után közösen átvonultunk a Közösségi Házba. Az ünneplők
menetét most is a magyar, az ászári, és a millenniumi zászlók vezették,
kiegészülve egy aratókoszorút vivő lánykával.
A közösségi Ház termében a Himnusz eléneklésével kezdődött a műsor.
Pekár Zsolt polgármester úr beszédében méltatta államalapító királyunk
munkáját. Azon az úton, amelyet Szent István király kijelölt nekünk,
végig kell mennünk keresztény magyaroknak, mind az anyaországban
mind a határon túl. Csak összefogással tudunk megfelelni a Szent István örökségének!
Polgármester úr beszéde után Vajsné Fazekas Ibolya lelkész asszony áldotta meg az új kenyeret.
Kiemelte annak fontosságát, hisz az imádságban is elmondjuk „minden napi kenyerünket, add meg
nékünk ma”!
A megáldott kenyeret Kocsis Pista bácsi szegte meg. Majd röviden mesélt a régi idők aratásairól, és
kiemelte, hogy milyen tisztelet övezte akkoriban még a kenyeret. Az ünnep fényét emelte a Jászai
Mari Nyugdíjas Klub két asszonyának szavalata is.
Ezzel véget is ért az augusztus 20-i megemlékezés Ászáron. Hazafelé menet minden jelenlévő
kapott egy szeletet a megáldott új kenyérből és vihetett egy cipót az ünnepi asztalra.
Kálmán János
Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület
6

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086
„Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában”

HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL

Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári
Jászai Mari Általános Iskolában"
/TÁMOP 3.1.4. C-2015-0086./
Intézményünk, a Jászai Mari Általános Iskola sikeres pályázatot nyújtott be, melynek címe:
„Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában"-TÁMOP
3.1.4. C-2015-0086. Az elnyert összeg 12.000.000 Ft.
Iskolánk ötödikes diákjai és az őket kísérő pedagógusok a Börzsöny szívében fekvő Királyréten,
egy ötnapos erdei iskolában vehettek részt május közepén. Az erdei iskolában a tanítás-tanulás
folyamata alapvetően különbözik a hagyományos iskola ismeretközvetítésétől. Célkitűzésünk az új
ökológiai szemlélet, a természettisztelő emberi viselkedés kialakítása, valamint az, hogy az
elsajátított ismereteket a gyerekek a mindennapi életben is tudják alkalmazni.
Az erdei iskolában töltött 5 nap alatt maradandó tudást szereztek és nagyszerű élményekkel
gazdagodhattak tanulóink. A programok jórészt a természet alkotta „tanteremben”délelőtt és
délután, olykor még éjszaka is folytak. A zebegényi Hajózástörténeti Múzeumban Magyarországon
egyedülálló magángyűjteménnyel ismerkedhettek meg, ahol technikatörténeti, földrajzi, történelmi,
természettudományi és néprajzi ismereteket szerezhettek a tárlatvezetés során. Érdekes volt a
felelős állattartás, esetünkben a vadászkutya tartás szabályainak meghallgatása. A történelmi íjakkal
való személyes találkozásra, használatára is lehetőség nyílt. A törökmezői kalandparkban próbára
tehették bátorságukat, fizikai erőnlétüket.
Ugyancsak a fizikai erőnlétet erősítették –a testnevelés órák helyett- a terepgyakorlatok, túrák,
tanösvény bejárások, melyek a kirándulás gerincét képezték. Ezeken a túrákon az erdő növény és
állatvilágát, a Börzsöny geológiai értékeit, az érintetlen természet kincseit ismertük meg. Fontos
eleme volt az oktatásnak a tájékozódás terepen térképpel, turistajelzések, valamint tereptárgyak,
csillagok állásának segítségével. A megszerzett ismereteket a gyakorlatban is kipróbálták a
gyerekek. Különösen az éjszakai túra volt izgalmas.
Esztergomi városlátogatás alkalmával kipróbálhatták a középkori fegyvereket, a lovagi páncélokat,
sodronyokat, valamint korhű jelmezeket ölthettek magukra a várban tartott rendhagyó
történelemórán. A bazilika kupolájába vezető lépcsősor meg se kottyant a túrázáshoz szokott
lábaknak.
A sok pozitívum, a megszerzett tudás, és az élmények mellett fontos kiemelni az erdei iskolai
közösségépítő és –formáló hatását.
A pályázat második szakaszának megvalósításaként a nyár utolsó hónapjában, augusztus 10-15-e
között „természet közeli”sporttáborban vehettek részt diákjaink. A tábor legfiatalabb lakói második
osztályból, legidősebbjei pedig a nyolcadik osztályból kerültek ki. A tábor helyszíne a festői
elhelyezkedésű bakonyi faluban, Bakonybélen volt.
Az ötnapos program gerincét a természetben űzhető sportok: tájékozódási futás, gyalogtúra, nordicwalking, kerékpártúrák adták. A szélsőséges, rekord hőségben végzett túrák, vagy kerékpárral a
Bakony legmagasabb pontjára való feljutás igazi kihívás, emberpróbáló feladat volt. Ezért minden
elismerés megilleti a feladatokat teljesítő diákokat és az őket koordináló pedagógusokat.
A sportmozgások, fizikai erőnlétet igénylő tevékenységek mellett a természet kincseinek
felfedezésére, a természetismeret bővítésére is jutott idő.. A táborozó gyerekek látogatást tettek a
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Pannon Csillagdában. Itt megismerkedhettek a csillagászat történetével, hallhattak a csillagászati
navigáció és a távcsövek fejlődéséről. Megismerhették az űrkutatás fontos állomásait. A
planetárium, - amely Közép Európában egyedüliként ultra HD felbontású filmeket vetítmegtekinthettek két rendkívüli élményt adó, a specializált kupolafelületre vetített ismeretterjesztő
filmet. Nagyszerű volt látni a csillagda obszervatóriumának távcsöveit és távcsővel figyelni a Napot
és a napkitöréseket.
Az Erdők Házában erdészeti és vadászati kiállítást tekinthettek meg a gyerekek. Bővíthették
ismereteiket a Bakony élővilágáról és kőzeteiről. Felkeresték a bakonybéli apátságot, ahol érdekes
történelmi előadást hallhattak a gyerekek, valamint betekintést kaptak az itt élő Szent Benedek rendi
szerzetesek mindennapjairól. Több órát töltöttek el a Szent Mauricius Monostorban, amelynek
épülete műemléki, kertje természetvédelmi szempontból kiemelkedő értékű.
Az esti programok során sem unatkoztak a táborozók. A tábortűz mellett vidámság, játék, karaoke
parti várta a kimerült, de jókedvű gyerekeket. A szokatlanul nagy meleg ellenére diákjaink jó
hangulatban és tartalmasan töltötték el ezt az 5 napot.
Augusztus utolsó hetében iskolánk egy idegen nyelvi tábornak adott helyet. A délelőtti órákban
nyelvi foglalkozásokon vett részt 30 diákunk és 4 pedagógusunk, délután pedig szabadidős
foglalkozások során sor került a megszerzett ismeretek alkalmazására, elmélyítésére játékos
formában. A foglalkozások megszervezésében a különböző mozgásformák is beépítésre kerültek,
így az úszás, lovaglás, kerékpározás, túrázás. A nyelvi foglalkozások témakörei a mindennapi
életünkhöz, tevékenységünkhöz kapcsolódik. A német nemzetiségterületre szervezett kirándulás jó
lehetőséget biztosít az élő idegen nyelv alkalmazására, tapasztalatok szerzésére, az adott tájegység
kultúrájának, szokásainak, kulturális értékeinek megismerésére, ország ismeretük gyarapítására. Az
idegennyelvi vetélkedővel programunk kiszélesedik. Ezzel lehetőséget biztosítunk a többi
diákunknak is és nevelőinknek is a program megismerésére, abba való bekapcsolódásába.
A pályázat zárásaként, az utolsó szakaszban egy családi nap megszervezésére kerül sor szeptember
19-én. A családi nap programját egy szombati napra terveztük, hogy a szülők részvételét ne
akadályozza a munka. Előzetes felmérés alapján kialakítjuk a szülőkből és gyerekekből álló vegyes
csapatokat, akik a játékos sportvetélkedőn vesznek részt. A vetélkedő 5 fordulóból áll, ezeket a
feladatokat inkább ügyesség és a vidámság jellemzi, ezzel is megalapozva a délelőtt jó hangulatát.
A szülők és a gyerekek másik fele, - akik a versenyben nem szeretnének részt venni – alkotják a
kukták csapatát. Ők elkészítik az ebédet. Itt szeretnénk az idősebb generációt is bevonni- palacsinta
és lángos sütés – ezzel is érzékeltetve, milyen fontos a családi összefogás, egymás segítése és
elismerése. Az ebéd után (1-2 óra elteltével) ellátogatnánk a Győri Állatkertbe. Itt a családoknak
ismét lehetőségük lesz együtt tölteni az időt, egymással ismerkedni – főként a szülők, esetleg
nagyszülők. A kellemesen eltöltött délutánt követően még mindig Győrben maradnánk. Egy
belvárosi séta következne, igény esetén idegenvezetéssel. A kora esti órákban egy közös
filmnézésre kerülne sor. A film kiválasztását a mindenkori műsor és a társaság összetétele és igénye
alapján határozzuk meg.
A pályázat részét képezi a továbbképzés is, melynek során a nyári szünet első napjaiban kollégáink.
három napos kurzuson vettek részt. Itt olyan elméleti és gyakorlati ismeretekre tettek szert, melyet
munkájuk során nagyon jól tudnak hasznosítani. Megismerték a konfliktuskezelés és stresszoldás
lehetőségeit. Ezen kívül kiemelt figyelmet fordítottunk az önismeret fejlesztésére, az empatikus és
toleráns viszonyulásokra, a problémamegoldó képesség fejlesztésre. A tanfolyam végén
pedagógusaink egy záró dolgozat formájában adtak: számot a megszerzett tudásukról. A tréning
nagyon jó hangulatban telt el. A szituációs feladatok, és a problémamegoldó gyakorlatok
közösségépítő hatása vitathatatlan volt mindenki számára. Ebből pedagógusaink és diákjaink
egyaránt profitáltak, - így zártuk a 2014/2015. tanévet. További 1 pedagógusunk egy olyan
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tanfolyamon vett részt a nyár folyamán, melynek sikeres befejezésével jogosulttá válik az
erkölcstan tanítására alsó és felső tagozaton egyaránt.
dr. Lunkné Nyuli Márta és Bárányné Nagy Katalin
és a pályázatban résztvevő pedagógusok

Táboraink „ahogy diákjaink látták”
Erdei Iskola
Izgatottan vártam az osztálykirándulást. Vasárnap bepakoltunk a bőröndbe. Hétfőn 6 órakor keltem
és megcsináltuk a szendvicseket az utazásra.
Elérkezett a 7:30, elbúcsúztam a nagyszüleimtől, elindultunk autóval Annáékért. Mire az iskola elé
értünk, éppen megérkezett a buszunk, ami nagyon magas és szép volt. Fel is szálltunk rá egyből, a
szülők pedig bepakolták a csomagjainkat a csomagtartóba. Hosszú utazás után megérkeztünk a
hajózási múzeumba, a kiállítás érdekes volt. Elindultunk Börzsönybe, ahol a szállásunk volt. A táj
gyönyörű, a szállás kicsit lepukkadt, de így is jól esett elfoglalni a szobákat, pláne az ágyakat, de a
fürdés üdítően hatott ránk. Vacsora és egy hatalmas alvás után felmásztunk a Magas Taxra, ami
felfelé 6,8 km és lefelé 7,4 km. Összesen 14,2 km volt, az ebéd jólesett szerintem mindenkinek. A
szállás környékén madarásztunk, egy kicsi játszás után fürdés, majd egy hatalmas alvás után
elérkezett a szerda reggel. Elindultunk a Várhegyre, a Tanösvény bejárást Szilveszter bácsi vezette,
aki sok érdekes dolgot mesélt nekünk a Börzsöny élővilágáról. Megtanított minket a csalán evészet
egészségességéről. Csütörtökön, az éjszakai túra után jött a fürdés és az alvás. Péntek reggel íjászat
volt, ami nagyon unalmas volt számomra. Utána összeszorult torokkal, de nagy honvággyal
elindultunk hazafelé. Útközben megálltunk Esztergomban a Bazilikánál, és nekünk már meg sem
kottyant annak a tornyára felmászni. A hazaérkezés számomra nagy öröm volt: viszontlátni
szüleimet és nagy meglepetés is várt rám. Míg távol voltam otthonomtól szüleim felújították a
szobámat.
A táj szépsége örökre mély nyomot hagyott bennem, és egyszer talán még visszatérek a
gyermekkori emlékeimet felidézni! Köszönöm szépen Betti néninek és Márti néninek, hogy ilyen
gyönyörű helyre vittek minket kirándulni.
Koncsik Zsófia 6. osztály

Bakonybéli sporttábor
Iskolánk augusztus második hetében sporttábort szervezett a Bakony Hotel faházaiban. Izgatottan
vártuk már a nyár végi találkozást az osztálytársakkal, ismerősökkel. Az időjárás is nekünk
kedvezett, hiszen azon a héten is kánikula volt.
Első nap az érkezés után elfoglalhattuk szállásainkat, megismerkedhettünk a környékkel. Ezután
ebédelni mentünk, az étteremben mindig bőséges, változatos és nagyon finom ételeket kaptunk.
Délután indultunk az első izgalmas programunkra, felsétáltunk a Bakonybéli Kilátóhoz. Innen 4-5fős csapatokban Google Map-os térképek segítségével kerestük meg Bakonybél nevezetességeit, és
közben válaszolnunk kellett 16-kvíz kérdésre. Fáradtan értünk vissza szálláshelyünkre, kis pihenő
után vacsorázni indultunk. Ezzel a programmal azonban, még nem ért véget a hétfői napunk, hiszen
éjszakai túrára indultunk az Odvaskő- barlanghoz. Az indulási ponthoz busszal mentünk, majd 7,5
km után értünk vissza faházainkhoz. Kimerülten tértünk aznap nyugovóra.
Második nap kulturális programokon vettünk részt, megtekintettük az Erdők Háza kiállítást , a
Pannon Csillagdát , ahol 3D-s vetítésen láthattuk a Fekete lyuk keletkezését. Délután a Bencés
Monostort és a hozzá tartozó arborétumot tekintettük meg. Itt nagyon megdicsértek bennünket, mert
az idegenvezető által feltett történelmi kérdések szinte mindegyikére tudtuk a helyes választ.
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Vacsora után a délelőtti programok kvíz vetélkedőjére került sor, ami nagyon izgalmasra sikeredett,
hiszen több holtverseny is született.
Harmadik napon a Széchenyi emlékhelyhez túráztunk, ahol futóversenyen vehettünk részt, délután
az Odvaskőhöz sétáltunk, itt tájfutást rendeztek nekünk a patak parton. Este tábortűz mellett
beszélgettünk, énekeltünk.
Negyedik napon a kerékpárok összeszerelése és beállítása után 2 csoportban, délelőtt illetve délután
kerékpártúrára indultunk a Kőris -hegyre. Közben, akik a szálláson maradtak tollasozhattak,
labdázhattak, bújócskázhattak. Este újra tábortüzet raktunk és a társalgóban karaokézhattunk.
Az utolsó napon tájékozódási futásra került sor a Bakonyban. Eredményhirdetés után
összepakoltunk, ebédeltünk és fáradtan, de élményekkel tele indultunk haza. Köszönjük!
Balogh József 8. osztály

Nyelvi tábor
A nyár végén egy igazán remek tábornak lehettünk részesei mi, Jászaisok. Az iskolában kezdődött
el minden, majd Ausztriában, a meseparkban végződött.
Az első napon tanáraink úszni vittek minket, ahol szabadon medencézhettünk és előre elgondolt
gyakorlatokat végeztünk. Az iskolába visszaérkezve nyelvi órákon vettünk részt. Meglepődve
fogadott minket, hogy a nem éppen könnyű, azonban elgondolkodtató feladatokat németül és
angolul meg tudtuk oldani.
Másnap fáradtan, de lelkesen jöttünk vissza a táborba. Délelőtt nyelvi foglalkozások voltak, majd
tanáraink a kisbéri lovardába kísértek minket. Itt meghallgattuk a lovarda történetét, lovaglásra és
lovaskocsizásra is volt lehetőség.
Szerdán nagy örömmel tértünk vissza. Délelőtt ismét „elfelejtettünk” magyarul beszélni. Délután
Kisbérre sétáltunk el, ahol fagyiztunk, majd a parkban játszottunk.
Csütörtökön a nyelvi oktatás után angol almás pitét sütöttünk, melyet ebéd után elfogyasztottunk.
Később az általunk készített társasjátékokkal játszottunk.
Az utolsó napon kora reggel Ausztriába indultunk, ahol az eisenstadti Meseparkot látogattuk meg.
Mindenki nagyon várta ezt a programot. Az itt töltött órákat nem lehet szavakkal leírni, fantasztikus
élményekkel gazdagodtunk. Minden játékot kipróbáltunk.
Ebben a táborban nemcsak tanáraink tettek ki magukért, hanem Vera néni vezetésével a szakácsnők
minden nap valami finomságot tálaltak fel nekünk.
Elmondhatom, hogy a táborból sok-sok emlékkel és rengeteg élménnyel tértünk haza.
Ligeti Virág 8. osztály

10

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI
Megkezdődött a 2015/16-os labdarúgó szezon
2015. augusztus 9-én a Magyar Kupa 1. fordulójával megkezdődött a 2015/16-os megyei
labdarúgó szezon őszi idénye. Az Ászári KSE a Magyar Kupa két fordulóján sikeresen túljutott.
Eredmények:
2015. 08.09. Kömlőd – Ászár 3:4
2015. 08.19. Ászár – Mocsa rendes játékidőben 3:3, tizenegyes rúgásokkal (6:5) Ászár
jutott tovább.
A MK harmadik fordulója a tavaszi idényben folytatódik.
A Megye II. bajnoki mérkőzések a felnőttek és az U19 számára 2015. augusztus 16-án kezdődtek
meg. Három fordulón jutott van túl mindkét csapat. Jelenleg az U19 csapat három győzelemmel a
ranglista 2. helyén áll, a felnőttek egy győzelemmel a középmezőnyben foglalnak helyet.
Az U16 korosztály szeptember 5-én kezdi meg az őszi fordulókat Bakonyszombathely ellen.
A Bozsik programba tartozó utánpótlás korúak előreláthatólag szeptember 11-én mérkőznek meg
először a szokásos torna jellegű versenyen.
Az Ászári KSE vár mindenkit, aki aktív sportolóként vagy segítőként szívesen részt venne az
egyesület munkájában.
Hajrá Ászár!
Varga Ferenc SE elnök

Meghívó
Az Ászári Községi Sport Egyesület
2015. október 17-én (szombaton) 19.00 órai
kezdettel sportbálra hívja a zenét, szórakozást, szerető, sportot támogatni kívánó
társaságokat, párokat, egyéneket.

Belépődíj: 3000 Ft/fő
Vacsora, köszöntő ital, zene!
Légy részese egy jó bulinak!
Nosztalgia diszkó hajnalig!
(Jelentkezés: Varga Ferenc 30-5942652 vagy Baksa Zoltánné 30-4509040
legkésőbb 2015. október 10-ig. Belépőjegyet csak elővételben lehet vásárolni.)
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KÖZÉRDEKŰ HÍRDETÉSEK

A BUDAPESTI BULVÁRSZÍNHÁZ bemutatja:

MARICA GRÓFNŐ
című nagyoperettet két felvonásban.

Október 17. szombat 18 óra
Helyszín: Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár színházterme
Szereplők:
Marica grófnő:
Fogarassy Bernadett
Török Péter:
Csengeri Attila
Cecília nagyhercegnő:
Fodor Zsóka
Kudelka:
Harsányi Gábor

Zene: Bíró Atilla és zenekara
Jegyek 2000 és 2500 Ft-os áron kaphatók, október 3-ig 10% kedvezményt biztosítunk!
Jegyek vásárlása szeptember 21-tól lehetséges!
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