ÁSZÁRI HÍREK
2017. MÁJUS-JÚNIUS

MÁSODSZOR IS A DOBOGÓ LEGFELSŐ FOKÁN
A 2015/16-os labdarúgó szezonban a Megye II. osztályban az U19 a csoportja legjobbjaként
aranyérmet vehetett át az utolsó mérkőzésen. S most, a 2016/17-es idényben a csapat ismét a
korosztályának legjobbja lett a Megye II-ben. A csapat végig szoros küzdelemben volt
Koppánymonostor hasonló korosztályos csapatával, de végül is Ászár bizonyult a jobbnak.
Micsoda egy év volt! A csapattagok egy része még az U16-ban is helytállt hétről hétre (nem is
akárhogyan, hiszen a Megye I-II. csapatokból összeállított csoportban az 5. helyen végeztek!), s
voltak olyanok, akik már a felnőttben is többször kipróbálták magukat. A fiúkat Ligeti Dani „vette a
szárnyai alá”, aki az edzősködés mellett a felnőtt csapatnak is aktív tagja volt végig.
A szezon első mérkőzésén egy 10:0-ás eredmény, s már a második fordulóban a nagy ellenfél
Koppánymonostor látogatott Ászárra. Vereség itthon (1:2). Mi szurkolók nehezen emésztettük meg,
de a csapat és Ligeti Dániel a csapat trénere nem elkeseredett, hanem az „azért is megmutatjuk”
alapján az őszi szezonban hátralévő 12 mérkőzését megnyerve vezette a tabellát. S megérezve ismét
a győzelem és bajnokság megnyerésének lehetőségét, a tavaszi szezonban a nagy ellenfelet
otthonában 5:1-re verték az Ászáriak, revansot véve ezzel az itthon elszenvedett vereségért is. A
tavaszi győzelemsorozatnak csak Tát tudott véget vetni (otthon 3:2-re nyertek), de a következő
mérkőzések ismét Ászárnak hozták a 3 pontokat. Mivel Koppánymonostor is hasonló szezont
produkált azzal a különbséggel, hogy neki egy döntetlen mérkőzése is volt, így Ászár az utolsó
forduló előtt mindösszesen 2 ponttal előzte meg a riválist. Az utolsó meccs idegenben, Környén!
Bár Ászárnak már a döntetlen is elég lett volna az első hely megtartásához, látszott a fiúkon a teher,
győzni kell mindenáron, mert úgy bajnok a bajnok, ha győzelemmel ünnepel! Náluk talán csak a
nézők voltak idegesebbek, akik a kihagyott helyzeteket látva már érezték, hogy az ellenfél majd egy
„talált” góllal akár nyerhet is. És találtak egyet! Elkeseredés a pálya szélén, aztán a biztatás:
„gyerünk, hajrá, jobbak vagytok, emeld fel a fejed, küzdjél, meg tudod csinálni” stb! És
megcsinálták! A kapott egy gólra hárommal válaszoltak az ászáriak! Így felszabadulva a teher alól,
a végjáték már emlékeztetett bennünket a jól összeszedett, egymással összhangban játszó csapatra!
S amikor a bíró a sípjába fújva jelezte a mérkőzés végét, örömmámor, könnyek, kiabálás,
füstbomba, pezsgő és minden, ami kijár egy bajnoknak! Mert az Ászár KSE U19 csapata megvédve
a tavalyi címét 2016/17-ben ismét a képzeletbeli dobogó (mert az a díjkiosztáskor nincs) legfelső
fokára állhatott.
Szép volt fiúk! Köszönjük fiúk! Köszi Dani! Hajrá Ászár!
Egy lelkes,
a mérkőzéseket végig izguló szurkoló
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POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI
A Képviselő-testület fontosabb hírei
A 2017. május 11-i rendes ülésen a Képviselő-testület a településképi arculati kézikönyv
elkészítésével, illetve 2018. január 1-ig a főépítészi feladatok ellátásával a Kisbéri kistérség
településeivel egyetemben Tétényi Éva építészt bízta meg. Beszámolókat hallgattunk meg és
fogadtunk el. Először a rendőrségnek az Ászáron végzett 2016. évi munkájáról dr. Szalay Péter
rendőrkapitány úr adott részletes tájékoztatást, majd a gyermekvédelem és a szociális ellátások
2016. évi helyzetéről kapott jelentést vitattuk meg. A Környezetvédelmi programunk
felülvizsgálatát követően döntöttünk a Kossuth utcai járda felújításáról, illetve képviselői tiszteletdíj
felajánlásokkal megemeltük a civil szervezeteink támogatásának előirányzatát.
A 2017. május 25-i rendes ülésen a Képviselő-testület megalkotta az Ászár Község Önkormányzat
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét (zárszámadás). A polgármester
felkérésére Böröczné Kőszegi Zsuzsanna könyvvizsgáló összefoglalójában elmondta, hogy a
Magyar Államkincstár felé elkészített költségvetési beszámoló és az az alapján készült zárszámadás
tervezet az önkormányzat elmúlt évi gazdálkodásáról helytálló képet ad, rendeletalkotásra alkalmas.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát követően a Testület határozatban támogatta
Kisbér Város Önkormányzatának szándékát a piac korszerűsítése iránti pályázat benyújtására, azzal,
hogy abban részt venni sem a tulajdonában álló területével, sem pályázati résztvevőként nem kíván.
A pályázat a piac területén lévő építményekre vonatkozik, amelyek kisbéri közigazgatási területen
helyezkednek el, ezért is hozott ilyen döntést a Képviselő-testület.
Pekár Zsolt polgármester

Anyakönyvi hírek
Sok szeretettel köszöntjük községünk újszülöttjeit:
Cseh Tamás és Perlaki Nikolett kislánya: Liza
Pardi Gábor és Szabó Ivett kisfia: Ádám
Borbély Károly és Horváth Mónika kislánya: Szofia
Blahó László és Bors Bernadett kislánya: Emma
Für Gyula és Pintér Zsuzsanna kisfia: Máté
Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól:
Elekes Ferencné sz.: Molnár Klára (93)
Nyári István (43)
dr. Istvándi Csilla jegyző

AZ ELMÚLT IDŐSZAK RENDEZVÉNYEI, ESEMÉNYEI
Az elmúlt időszak gazdag volt önkormányzati és civil szervezeti rendezvényekben. Ezek egy
részéről részletes beszámolót olvashatnak az újságban. Itt, ebben a rovatban, csak címszavakban,
felsorolás jelleggel tájékoztatást adunk pár májusi, júniusi rendezvényről.
Május 12-én Tetemre hívás című előadói est Arany balladáiból, amelyről így írt egy résztvevő:
„…délután ötkor Ászáron a Közösségi Házban, Arany János esten vehettek részt az érdeklődők. A
200 éve született költő műveit Tóth Tibor, Farnbauer Ferenc, Kováts Marcel és Madarász András
tolmácsolásában hallhattuk. Az előadott művek magukban is nagyszerűek, de megzenésített
formában az ember jobban magáénak érzi őket és nem tűnik olyan távolinak sem Arany, sem pedig
a mondandója. Szívből köszönöm az élményt, …” Bánszegi Bíborka
Május 20-án a testvértelepülési kapcsolat ápolásának jegyében a nyugdíjasklubunk Tanyba
látogatott, ahol fellépett a XI. Dalos Találkozón.
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Május 27-én megtartottuk az idei falunapot, amelynek keretében településünkre látogatott
Czunyiné dr. Bertalan Judit képviselőasszony is. Itt, az újság hasábjain is köszönöm mindazok
segítségét, akik a falunap szervezésében, lebonyolításában aktívan részt vettek.
Május 28-án a Hősök napja alkalmából megemlékezést tartottunk az Ászári Szimbolikus
Temetőben. A polgármesteri köszöntőt követően ünnepi beszédet mondott dr. Árvai Lajos a
Település Értéktár Bizottságának Elnöke, verset mondott Martonné Szekfű Judit képviselőasszony
és Kiss Józsi bácsi.
„Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyénél emlékeztünk Ászáron. Kohlné Ivánkai Katalin
alpolgármester köszöntője után Pekár Zsolt polgármester osztotta meg a jelen lévőkkel mély érzésű,
időszerű és ünnepi gondolatait.” Majd a Torontálvásárhelyről származó Kovács Csaba másod éves
teológiai hallgató beszélt arról, hogy mit jelent ma magyarnak lenni Délvidéken.
Június 6-án a település óvodájában, iskolájában dolgozókat köszöntöttük pedagógusnap
alkalmából. Ünnepélyes keretek között átadtuk az Öllős Mór-díjat. Az idei díjazott: Horvát Éva
tanárnő, aki Jászai Mari Általános Iskolában végzett 40 évi pedagógiai tevékenységéért, valamint
munkaközösség vezetői munkájának elismeréséül vehette át ezt a tavaly alapított kitüntetést.
Június 21-én lakossági fórumot tartottunk településképi arculati kézikönyv témában.
Június 24-én a Szent Iván éji vigadalmunkra, a múzeumok éjszakájára hívtuk a falu lakóit. A
rendezvény keretein belül, immár 3. alkalommal sütöttük 24 óráig a palacsintát, de ezen kívül
kenyérlángost és kürtöskalácsot is fogyaszthattak a tűzgyújtásra kilátogatók. Nem szokásom az
újság hasábjain személyes köszönetet tolmácsolni, de a kenyérlángos és a kürtöskalács
ingyenessége Böőr Péternek köszönhető, illetve Molnár Szilárd már harmadik éve szervezi és
bonyolítja le a palacsintasütést. Köszönjük nekik, illetve mindazoknak, akik aktívan, időt, energiát,
bor, szódát, szörpöt, süteményt és pénzt nem sajnálva segítették a rendezvény megvalósulását.
Pekár Zsolt polgármester

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a 2008. évi XLVI. törvény értelmében a földhasználó köteles
az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani.
Aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettséget elmulasztja, azzal szemben növényvédelmi
bírságot kell kiszabni – melynek összege 15.000 forinttól 5.000.000 forintig terjedhet, valamint
közérdekű védekezést (a terület valamely gazdálkodó szervezettel lenyíratását) kell elrendelni,
melynek költségét szintén a földhasználó köteles megfizetni. A közérdekű védekezést belterületen a
jegyző rendeli el. Amennyiben a közérdekű védekezéssel érintett ingatlan tulajdonosát a költségek
megtérítésére kell kötelezni, és az ingatlan közös tulajdonban áll, a költségek megtérítéséért
valamennyi tulajdonos egyetemlegesen felel.
A parlagfű elleni védekezés minden állampolgár közös érdeke, eredményt csak összefogással és
közös felelősségvállalással érhetünk el!
Geczingerné Mészáros Henrietta
Tisztelt Lakosok!
Egy településen keresztülhaladva mindenki gyorsan véleményt alkot az adott város vagy falu
természeti értékeiről, épített környezetéről, gondozottságáról és ezzel együtt az ott élő lakosokról.
Így tesznek azok az emberek is, akik Ászár idegenforgalmi nevezetességeit tekintik meg, vagy
megszállnak településünkön, vagy borkóstolásra, ebédre, vacsorára érkeznek, vagy csak sofőrjei,
utasai a napi 4-5 ezer áthaladó gépjármű egyikének.
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Az önkormányzat és egyes civil szervezetek, de elsősorban az ászári lakosok jelentős része nagyon
sokat tesz azért, hogy lakókörnyezetünk szép, rendezett és „élhető” legyen. Minden erőfeszítés
felesleges, ha utcánként van egy-két olyan ingatlan, amely gondozatlanságával rombolja az
összhatást, az utcaképet, a településképet. A nagyon elfajult esetekben a település jegyzője
felszólítás küld ki, ezt követően bírságot szab ki. Megítélésem szerint ez senkinek nem jó, ezért
tisztelettel kérek mindenkit, hogy gondoskodjon lakókörnyezete rendben tartásáról! Kérem azt is,
hogy ahol esetleg segítségre szorulók: idősek, betegek élnek, azokat segítsük ki egy-egy fűnyírással,
ároktisztítással! Tudom, hogy ezt már felszólítás nélkül is többen így teszik.
Nem csak a parlagfű elleni védekezés a közös érdekünk, hanem a lakókörnyezetünk szépsége is.
Pekár Zsolt polgármester

AKIKRE BÜSZKÉK LEHETÜNK
Idősebb ászáriakkal beszélgetve gyakran elmondják, hogy fiatal korukban szinte a falu összes
lakóját ismerték, tudták mindenkiről, hogy hol lakik. Ma már Ászáron is jellemző a bezárkózottság,
az elidegenedés; sokszor nemhogy az utcabelieket, de még a szomszédokat sem ismerik az
„ászáriak”. Gyakran csak a világhálón, a közösségi oldalakon kapunk hírt arról, hogy mi is történik
településünkön, kik és milyen eredményeket értek el. Így szereztem én is tudomást arról, hogy
élnek közöttünk, itt járnak-kelnek naponta a mi kis falunkban országos, sőt nemzetközi szintű
helyezéseket elérő gyerekek. Vannak országos bajnokságot nyerő mazsorettes lányaink, HIP-HOP
„táncvilágbajnokaink” és nemzetközi versenyekre járó úszónk. Valószínű, hogy még vannak mások
is, ezért kérem, hogy bátran írják meg nekem, hogy a következő számokban róluk is hallhassanak az
ászári emberek, mert gondolom, hogy rajtam kívül még 1764 lakos szintén nagyon büszke arra,
hogyha ászáriak szép eredményeket érnek el bármilyen területen is.
Az alábbiakban szülők, gyerekek írnak az elért eredményeikről.
Pekár Zsolt polgármester
MAZSORETTES LÁNYOK
Kedves Olvasók!
Polgármester Úr kérésének teszek nagy örömmel eleget és osztom meg Önökkel az ászári
mazsorettes lányok sikereit. Öt kislány tagja a kisbéri Wass Albert Művelődési Központ Mazsorett
Csoportjának, ami 2014-ben Tajkov Tímea vezetésével alakult újjá. Az elmúlt években számos
versenyen szerepelt a csapat nagyon szép sikerekkel. Jelenleg 14 arany, 15 ezüst és 7 bronz
éremmel büszkélkedhetnek. Itt most csak az idei versenyek eredményeit szeretném felsorolni,
zárójelben a produkciókban szereplő ászári lányok neveivel.
Február 25. Szolnok Open Országos Mazsorett Verseny, ahol a csapat 11 produkciójából 8-at
váltott éremre.
 Mini korcsoport (6-9 év), csapat: 1. helyezés. (Böőr Nóra, Mészáros Nóra, Szloboda
Dorka, Vida Julianna)
 Gyerek korcsoport (8-12 év), csapat: 1. helyezés. (Szloboda Dorka, Vida Johanna, Vida
Julianna)
 Gyerek korcsoport, mini formáció: 3. helyezés. (Vida Johanna, Vida Julianna)
Junior korcsoport (9-16 év), csapat: 2. helyezés. (Vida Johanna)
Április 22. XIII. Siófoki Mazsorett Vándor Kupa. A kora reggeltől késő estig tartó maratoni
versenyen 33 település 261 produkciója vett részt, ebből a kisbériek 12 produkcióval szerepeltek. 2
arany, 3 ezüst és 2 bronz kupát sikerült hazahozni, ebből az ászári érdekeltségűek:
 Mini korcsoport mindkét produkciója arany kupát érdemelt. (Böőr Nóra, Mészáros Nóra,
Szloboda Dorka, Vida Julianna)
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Gyerek korcsoport, formáció ezüst kupát kapott. (Szloboda Dorka, Vida Johanna, Vida
Julianna)
 Ifjúsági korcsoport indulóval egy ezüst (Vida Johanna), formációval egy bronz kupát
(Vida Johanna) nyert.
Idén májusban a kisbéri mazsorettesek hozhatták el a Mányi Mazsorett Fesztivál egyetlen díját, a
vándor botot. Ez azért is nagy megtiszteltetés, mert a díjat a résztvevő mazsorett csoportok
vezetőinek szavazatai alapján ítélték Kisbérnek. Ezen a fesztiválon Szloboda Dorka, Vida
Johanna és Vida Julianna vettek részt.
A mazsorett csoport nem csak versenyeken szerepel sikeresen, hanem a környező települések
rendezvényeire is sorra kapják a meghívásokat. Idén felléptek már a Bakonyszombathelyi
Sportnapon, a Kisbéri Gyereknapon, a Császári Falunapon. A közeljövőben pedig láthatjuk őket
július 8-án a Hántai Falunapon, július 15-én a Bakonyszombathelyi Falunapon, július 29-én a
Kisbéri Napokon és augusztus 12-én a Kerékteleki Falunapon. Bízom benne, hogy a közeljövőben
Ászáron is lesz alkalmuk bemutatkozni a lányoknak.
Vidáné Sinigla Melinda, mazsorettes szülő

EGY KIS ÍZELÍTŐ AZ ÚSZÁSRÓL
Már kiskoromban kedveltem ezt a sportágat, amikor 5-6 évesen Erdősi Gábornéval, jelenlegi
osztályfőnöknőmmel a Kincsem szálloda medencéjében tanulgattam az úszástechnika rejtelmeit.
Később, 2015. márciusától csatlakoztam a „MÓRI ÚSZÓ EGYESÜLETHEZ”, Molnár Mihály úszó
oktatóval, versenyedzővel , valamint Gróf Tibor erőnléti edzővel fejlesztettük képességeim,mely a
mai napig tart. 2015.szeptembertől az egyesület versenycsapatának tagja lettem és kezdődtek a
mindennap délutáni és heti 2 alkalommal a reggeli edzések. Kitartásom, erőm, odaadásom,
akaratom meghozta gyümölcsét, hisz következtek a versenyek és az eredmények.
Összesen 16 érmet szereztem, melyből 6db I. hely, 7db II. hely, 3db III. hely.
Oklevelek: 4db IV. hely, 5db V. hely, 1db VI. hely.
2015 év végén az országos ranglistán 100 m gyorsúszásból bronzérmes lettem. Kiemelkedő
versenyek voltak számomra: 2016 októberében SIEGEN/Németország, ahol 3 kupát nyertem 200m
vegyes, 800m gyors és 400m gyorsúszásban. 2017 júniusában Wels/Austria egyéni csúcsidők
javítása ,valamint 100m mellúszásban országos ranglistán bronzérem.
Versenyek helyszínei ahol szépen teljesítettem: Veszprém, Pápa, Székesfehérvár, Mór,
Dunaújváros, Tatabánya, Kaposvár, Kecskemét, Győr, Hódmezővásárhely, Wels/Austria,
Siegen/Németország.
Teljes erőbedobással készülök a következő versenyre: Kecskemét Országos Bajnokság, ahol szintén
jó időket szeretnék úszni. Szeretném a jövőben is az éremtáblámat gyarapítani, és azt, hogy aki
ismer, büszke legyen rám. Szlogenem: „NE AKARJ MINDIG NYERNI, ELÉG HA SOSEM
VESZÍTESZ!!!”
Tisztelettel: Vas János Andor
HIP-HOP
Simon Eleonóra Erika vagyok. 2016 februártól táncolok a győri Winners Elements Hip-Hop
Tánciskolánál. A tánciskola vezetője és egyben az edzője Lakatos Szabolcs. Több helyen is tart
edzéseket pl. Győr, Kisbér, Mór, Székesfehérvár, Veszprém.
2017 május 31- június 2-án Pécsen voltunk HIP-HOP táncvilágbajnokságon, amit az Expo
Centerben rendeztek meg. A Winners Elements tánciskolából 24 gyerek indult több kategóriában.
 A Gyerek Hip- Hop formációban 1. helyezést értünk el. Ászárról még Gábor Balázs is a
győztes gyerek formáció csapat tagja volt.
 Junior Hip -Hop formáció 4. helyezést ért el.
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 Popping formáció 1.helyezést ért el.
Sok országból voltak versenyzők, akik többféle kategóriában léptek fel. A zsűri tagjai között voltak
híres hazai és külföldi táncosok.
Az egész csapat keményen dolgozott a sikerért, köszönjük edzőbának a sikeres felkészítést!
Simon Eleonóra Erika

HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL
ISKOLAI KÖRKÉP
Véget ért a 2016/17. tanév az általános iskolában. Nyolcadik osztályosaink elballagtak, további
tanulóink kézhez kapták a bizonyítványukat. Elkezdődött a szeptemberig tartó, jól megérdemelt
VAKÁCIÓ!
Az idei évben is számos versenyen indultak diákjaink, ahol szép eredményeket értek el. Köszönjük
a szülőknek, valamint az Önkormányzatnak, hogy ezekre a rendezvényekre minden esetben
biztosították a szállítást. Alábbiakban szeretném ismertetni az iskola nevét öregbítő tanulók sikereit.
A bakonyszombathelyi iskola november 24-én tartotta meg az iskola névadójának tiszteletére
mesemondó versenyét. Iskolánkat a 3-4. osztályos korcsoportban Sulyok Tamás képviselte. A
hosszas és nehéz döntés után Tomó hozhatta el az első helyet iskolánk számára. Gratulálunk neki és
felkészítőjének, Pintér Zsuzsanna tanító néninek.
A Holenda Barnabás matematika versenyen a tavalyi évhez hasonlóan indultak tanítványaink,
szám szerint 11-en. A 2-3-4. évfolyamon lezajlott versenynek Győr adott otthont, évfolyamonként
100-nál is több indulóval. Csonka Balázs a tizedik, Tóth Lőrinc a hatodik helyen végzett! Külön
köszönet felkészítő tanáruknak, Pappné Mariann néninek és Lovasiné Etelka néninek! Várjuk a
jövő évi jó folytatást!
A hagyományokhoz híven Császári iskolában került sor a körzeti szövegértési versenyre. Vida
Johanna 4. osztályos tanulónk a korcsoportjában az első helyen végzett. Felkészítő tanára, Pintér
Zsuzsanna. Mindkettőjüknek jár a gratuláció!
A győri zsinagógában az idén is megrendezték a furulyafesztivált, melyre iskolánkat is meghívták.
Zimonyi Gábor tanár úr vezetésével, kiegészülve a lébényi és mosonszentmiklósi tanulókkal, ismét
maradandót alkottak!
A Jászai Mari mese- és prózamondó versenyt -nem nehéz kitalálni, hogy ezt a versenyt a mi
iskolánk rendezte. Iskolánk tanulói nagyon szépen szerepeltek, az a fránya első hely nem jött össze,
de a rengeteg dobogós helynek nagyon örültünk. Az 1-2. osztályosok között második lett Vida
Julianna Singláné Gurumlai Piroska tanító néni felkészítésével. A 3-4. osztályosok küzdelmében
Sulyok Tamás az előkelő második, míg Szloboda Dorka holtversenyben a harmadik helyen
végzett. Tomi Pintér Zsuzsa nénivel, Dorka Bárányné Kati nénivel készült a megmérettetésre. A
felsősök közül az 5-6. osztályosoknál Bella Evelin szintén ezüstös kislány lett, Pintér Zsuzsa
tanárnő volt ebben segítségére. A "csúcskategóriában", a legnagyobbak versenyén a képzeletbeli
dobogó második fokára a mindig mosolygó László Viki, míg a harmadik fokára a szintén mindig
vidám Fekete Vanessza állhatott fel. Mindketten a 8.b osztály tanulói, kvázi mindkettőt Deák
Annamária tanárnő készítette fel. Elmondhatjuk, hogy az idei évben nem csak a rendezésünk, a
versenyzőink szereplése is kimagasló volt. Gratulálunk tanulóinknak és felkészítőiknek!
A Kerületi Katolikus Hittanversenyen szép sikereket értek el a versenyzőink. Felkészítőjük Samuné
Kiss Boglárka elmondása szerint a versenyen nehéz feladatokat kellett megoldaniuk tanulóinknak.
A megyei döntőbe jutott 3. helyen Kálmán Anna 3. osztályos tanuló, 2. helyen Vida Johanna 4.
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osztályos tanuló, 3. helyen Varga Dorka Rebeka 4. osztályos tanuló, 2. helyen Helbert Ryan 5.
osztályos tanuló. Nekik és felkészítőjüknek gratulálunk és bízunk a jó folytatásban
A Tájékozódási futás iskolai háziversenye után a győztesek a megyei döntőn is jól szerepeltek. Bata
Bálint, Budai Kíra, Haklits Hanga, Tolnai Dávid, Túróczi Zalán, Komenda Virág eredményei
alapján részt vehettek a Sopronban rendezett országos döntőn. Itt, a profik között már számottevő
eredményt nem értek el, viszont dicséretükre váljék, hogy mindnyájan céltévesztés nélkül
teljesítették a távot.
Második alkalommal került megrendezésre iskolánkban az „Év Jászaisa Matematikaverseny”, ahol
a vállalkozó kedvű felsős diákok mérhették össze erejüket különböző logikai, gondolkodtató,
algebrai és geometriai feladatokban. A tanév vége felé közeledve egyre több ismerettel
dolgozhattak a példákon a gyerekek, ami meg is mutatkozott a sok jó megoldást látva. A nagyon
szoros versenyben az „Év Jászaisa” 2017-ben:
5. osztály: Bata Barnabás
6. osztály: Borbély Laura
7. osztály: Pék Alex
8. osztály: Bella Erik
Akik a versenyt lebonyolították és a feladatokat összeállították: Garas Mariann és Seres Andrea
tanárnők
Sokorópátka település iskolája nagyon nívós természetismeret versenyt írt ki a felső tagozatosok
számára. Igazgató Asszonyunk, Márti néni, aki márciustól az 5-6. osztályban tanítja ezt a tárgyat,
rögtön "lecsapott" diákjaira. 4 db 3 fős csoporttal regisztráltunk a versenyre, melyen az első 3
forduló online, internetes környezetben zajlott. Örömünkre egy csapatunk bejutott a döntőbe is,
amelyre Sokorópátkán került sor. Ötödikeseink a helyi iskola 8. osztályosai mögött a második
helyet szerezték meg. Budai Kíra, Bata Barni és Helbert Ryan tanulóknak köszönhetjük ezt a
sikert.
Iskolánk egyik első osztályos tanulója -ki merem jelenteni, a jövő nagy tehetsége- Szécsényi Tímea
képviselte iskolánkat a Bakonysárkányi Kisrtérségi szavalóversenyen. A sok versenyző közül az
előkelő második helyet érte el. Tímea sokoldalúságát jellemzi, hogy metematikából is
megcsillogtatta tudását. A Mozaik Országos Matematika versenyen az internetes házi feladatsorok
után meghívást kapott a Győrben tartandó országos döntőre. Itt a kimagasló 7. helyezést érte el.
Titok Oktatásszervező Bt. levelező tanulmányi versenyen indult csapatok, egyéni versenyzők és
elért eredményeiket a táblázat mutatja:
Csapat

Tagok

Helyezés

Elekes Péter, Helbert Enrique, Herbert Milán
3.
Kovács Nikolett
4.
Gálos Luca, Pénzes Anna
3.
Garas Fanni, Tóth Rebeka, Végh Laura
5.
Kiss Balázs
6.
Kopjás Zsófia, Tóth Borbála
11.
Bata Barnabás, Helbert Ryan, Rumi József,
12.
Bad Boys
Wolf Gábor
Az Ifjú Fizikus Verseny Megyei döntőjére május 10-én került sor a tatai Eötvös József
Gimnáziumban. A döntőt megelőzően 3 iskolai fordulón vettek részt a diákok, ahol a sok számítás
és kísérletezés mellett Newton munkásságával is megismerkedhettek. Nyolcvankilenc 7. osztályos
és ötvenhat 8. osztályos tanuló versengett a megye tanulói közül ezekben a fordulókban, ahol aztán
40 nyolcadikos és hetedikes (20-20) tanulót hívtak be a döntőbe. A nagyon szoros versenyen Garas
Mariann felkészítő tanár diákjai közül Garas Fanni 6. helyen végzett a hetedikesek között,
Töri-Craft
Egyéni
Suli Lovagjai
Töri Lovagjai 03
Fekete Lovag
Tudorok 2881
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Komenda Virág pedig az 5. lett a nyolcadikosok csoportjában. Mindketten emléklapot és oklevelet
vehettek át sikeres szereplésükért. Gratulálunk a szép eredményekért!
Részletesebben az iskola honlapjáról tájékozódhatnak a tanév eseményeiről.
Erdősi Gábor

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI
LEZÁRULT A 2016/17-ES LABDARÚGÓ SZEZON
2017. június 4-én véget ért a 2016/17-es labdarúgó szezon. A Megye II-ben érdekelt Ászár KSE
csapatai a legkisebbektől a legnagyobbakig sok szép percet szereztek a szurkolóknak. Nem állítom,
hogy nem volt mérgelődés, kiabálás, csalódottság, de mindez felejtőssé vált a jó mérkőzések, a
nyert csaták és a megtartott pontok után.

Helyezés

Pontszám

Gólkülönbség

Kapott gól

Lőtt gól

Vereség

Döntetlen

Győztes

Mérk.

Csapat

Eredmények

Felnőtt
30
10
6
14
69
76
-7
36
11.
U19
30
28
0
2
178
25
153
81
1.
U16
24
13
2
9
109
88
21
41
5.
U13
Bábolnán, Nagyigmándon szervezett tornákon való eredményes szereplés
U9
U7
A K-EM Labdarúgó Szövetség által kiírt „Ki a megye legjobbja” versenyben „Az év legjobb
edzője Megye II.-ben” Rakó László, „Az év utánpótlás játékosa” Verebics Richárd , U19
Megye II. gólkirálya Sáhó Bence lett. Ők 2017. június 23-án vehették át a díjakat a Tatabányán
rendezett díjátadó gálán.
Tárgyi feltételek:
A Megye II. osztályban elvárt feltételeket az egyesület teljesítette. Az egyesület a TAO támogatás
és az önkormányzat anyagi segítségével felújította a teljes öltöző épületét, új pályakorlát épült,
korszerűsödött a villanyvilágítás a pálya körül illetve kiépült a pálya öntözőrendszere, s ebben az
évben felállításra kerül a két új cserepad is. A versenyeztetéshez szükséges eszközök, felszerelések
rendelkezésre állnak, a mérkőzésekre utaztatás biztosított.
Napi működés:
Az egyesületben ellátott feladatokat társadalmi munkában végezzük. Az öltöző takarítását, a pálya
és környezetének rendben tartását, adminisztrációt az egyesület tagjai és támogató szülők végzik.
Egyre szebbé válik a környezetünk Ligeti Dániel és Szabó Áron jóvoltából ültetetett és gondozott
fákkal, tujákkal, pampafűvel (ami még nem tudott nagyra nőni, mert mindig lekaszálják!),
sziklakerti növényekkel és a gyönyörű piros muskátlikkal, lila levendulákkal. A pályára sokan
kijárnak sportolni vagy éppen csak beszélgetni, együtt lenni a barátokkal. Ez így is van rendjén, jó
közösségi tér Ászárnak ez a szép része. Csak azt kérjük mindenkitől, vigyázzon a létrehozott
értékekre, a környezetre.
Ezúton is köszönöm a focistáknak (korosztálytól függetlenül), hogy végig küzdték a szezont, hétről
hétre szombaton vagy vasárnap Ászárt képviselve pályára léptek. Köszönöm az edzőknek a
szervezést, az edzések megtartását, a mérkőzéseken a csapatok irányítását. Köszönöm a támogató
8

családoknak a sok munkát, amellyel segítették az egyesület működését. Köszönöm a lelkes
szurkolóknak, hogy hétről hétre (akár idegenbe elkísérve is) biztatták a csapatokat, együtt
szomorkodtak vagy örültek velük, velünk. Mindenkit várunk a 2017/18-as szezonban is az Ászár
KSE mérkőzéseire. Hajrá Ászár!
Varga Ferenc SE elnök

RÓZSIKÁVAL HAJDÚSZOBOSZLÓN
Örömmel tájékoztatunk Mindenkit, hogy Németh Ferencné /Rózsika/ meghívást kapott a VII.
Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud” vetélkedőre. A döntő június 23-24-25-én került megrendezésre
Hajdúszoboszlón. A rendezvényre szurkolókat, kísérőket is vártak, így (klub) kirándulással
egybekötve, szurkolókként vele tartottunk. Érkezésünk napján felvonulással kezdődött a délutáni
program. A fellépők és kísérők helységtáblát vagy zászlót, illetve népviseletbe, egyenruhába való
öltözettel még színesebbé és hangulatosabbá tették a felvonulást, mely a Mátyás Hoteltől a nagy
rendezvénysátorig vezető útvonalon haladt. A fellépések három nap és három színtéren
bonyolódtak, megosztva a különböző produkciókkal. Rózsikát a vers-próza, színjátszás kategóriába
sorolták, szombat délelőttre. Ez alkalommal is nagy sikerrel adta elő, Wass Albert: Nagypénteki
sirató című versét. Az eredményhirdetésre vasárnap került sor, ahol a Zsűri EZÜST minősítő
Oklevéllel értékelte a produkciót! Ezúton is gratulálunk! Szép volt, jó volt, büszkék vagyunk rád,
Rózsika!
A programok mellett természetesen volt időnk Hajdúszoboszló megtekintésére, megismerésére. A
Bocskai-szabadságharc után hajdúk telepedtek le és a többi hajdúvárosban is. Ők a Bocskaiszabadságharc katonái voltak, és jutalmul kapták a személy szerinti szabadságukat és a hozzá
szükséges földet.
1925-ben Pávai Vajna Ferenc irányításával – olajkutatás közben – feltárták a 2032 m mélyről
fakadó 78 fokos jódos-brómos és még 32 vegyianyagot tartalmazó gyógyvizet, mely gyógytényező
szempontjából európai viszonylatban is az elsők között van. Naponta 4 millió liter gyógyvíz tör a
felszínre. A gyógyfürdőben több nyitott és fedett medence található. A víz fölös részét fűtésre és
üvegházi kertészetre hasznosítják.
Főbb látnivalói: XV. sz.-i, később barokkosított református templom, mögötte a hajdani városfal
maradványa, mely a város legrégebbi épített öröksége. A Harangház és festett jelfái új épített
örökség, mely szimbóluma is egyben a városnak. Tájháza olyan néprajzi gyűjtemény, amely egy
helyi lakos helyben összegyűjtött és megőrzött tárgyait mutatja be. Csanádi Borház egy lakótelep és
egy hatalmas víztorony szomszédságában - szerencsés túlélő - az 1806-ban épült ház az alföldi
puszta legősibb, a városnak pedig legidősebb népi lakóháza. A Városháza épülete több mint 180
éves, klasszicista elemeket mutató épület. A város központjában található a legifjabb templom
(görög katolikus), mely 1994-ben épült, és végül a Gazdaház, mely tárgyi emlékek bemutatásával
idézi meg egy nemesi birtokos, a Czeglédy család egykori életét.
Szállásunkon önellátóak voltunk, ezért a verseny izgalmai, a napi kirándulás és fürdőzés után - késő
délután - szalonnasütés volt programon. A Szent Iván éjjeli vígasságról sem maradtunk le ugyanis, a
város szabadtéri színpadán koncertek és egyéb szórakoztató előadásokat láthattunk, hallhattunk.
Martonné Szekfű Judit

NYUGDÍJAS KLUBUNK IS NYÁRI SZÜNETET TART
Az „évzáró” délutánunkat a Reformáció ötszáz éves évfordulójának tiszteletére 1517 m-es – kis gyalogtúrával emlékeztünk. (Ötszáz esztendeje annak, hogy Luther megfogalmazta tanait.) Mivel
2017 a Reformáció Emlékéve, ezért az évadnyitónkat ősszel, a 2017 m-es gyalogtúra megtételével
fogunk ismét emlékezni.
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Egy, nagyon szép környezetben lévő halastóhoz terveztük túránkat, ahol utunk során - a fotókon is
látható – „a megfáradt, éhező vándoroknak a természet adta táplálék eper/szederfa mekkora örömöt
jelentett”!
A délután hátralévő részét a tó mellett töltöttük, egy kis piknikezéssel. Még a tűzrakás és egyéb
előkészületek folytak, addig előételként palacsinta, majd helyben sütött szalonna és a hozzávalók
voltak uzsonnára.
Kellemes beszélgetés és a tókörüli séta után megköszöntük a horgászoknak, hogy oly toleránsak,
türelmesek voltak velünk szemben, hiszen ők azok, akik a nyugodt és csendhez szokott hobbi hívei.
Kellemes és felejthetetlen délutánban volt részünk.
Összességében elmondhatjuk nyugodt szívvel mindannyian, hogy az év során élményekben is
gazdag, nagyon sok programot tudhatunk ismételten magunk mögött, köszönet érte a Klub
vezetőinek Ancinak és Zsuzsának!
Kívánunk Mindenkinek a nyári pihenő eltöltéséhez nagyon jó egészséget!
Martonné Szekfű Judit

RETRO - JÁRAT
Immár 12. alkalommal indult, legutóbb a vadregényes Bakony volt az úti cél!
A Bakony legmagasabb hegyének a Kőris-hegynek a közelében, a Gerence-patak partján található
Bakonybél, mely már az Árpád korban is jelentős szellemi központ volt. Szent István bencés
kolostort építtetett és ott remetéskedett Szent Gellért is. A XII. században ott volt az ország
harmadik legnagyobb könyvtára. A mai barokk templomban Dorfmeister István és Stern János
barokk festményei láthatók. Szent Móric volt annak a bajor uralkodóháznak a védőszentje, ahová az
első kolostort építő Günther (és Gizella királyné is) tartozott, a főoltárkép is őt ábrázolja, aki
(Mauritius) Maximiánus császár kiváló hadvezére, a thébai légió vezére volt.
A Hasprai családtól megvásárolt tornácos bakonyi népi építésű, zárt udvarú házban rendezték be a
Szabadtéri Néprajzi Múzeumot.
A falu központjában található a Bakonyi Erdők Háza, ahol természetvédelmi és erdészeti
gyűjtemény látható, az egykori magtárból kialakított kiállítótermekben bemutatják a hegység
földtörténeti múltját, főbb kőzeteit, ásványait és érdekes földtani jelenségeit. Megtekinthettük a
természet értékeit számba venni tudó erdőrendező mérnök egykori mérő, térképező eszközeit. Az
emeleti részen a természetben élő, dolgozó, annak javait hasznosító erdész, vadász és a faműves
mesterségekkel, valamint az egykori Bakonyerdő vadregényes világával.
A Tájházban pedig a főként erdőművelésből és famegmunkálásból élők hagyományaival,
mindennapjaival ismerkedhettünk, már a 18. században jelentős jövedelemforrásnak számított a
faeszközök készítése. A kiállításban egy bakonybéli módos gazda családjának az 1920-as évekre
jellemző élet- és lakókörülményeit rekonstruálták, mely épület már a település 1857-es kataszteri
térképén is szerepelt, mely eredetileg egy füstös-konyhás kisház volt. A bemutatón a konyha
felszerelése, használati eszközei a különböző korszakok tárgykultúráját képviselik, megtaláljuk a
régit és az újat is.
Pannon Csillagda 400 m2 alapterületű csillagászati és űrkutatási kiállításon láthattuk a híres
Gibeon meteoritot, több száz éves antik távcsöveket, Galilei felfedezéseit, kísérleteit, a tengerészek
csillagászati navigációjával, valamint az űrkutatás legnagyobb expedícióit.
Következő állomásunk Zirc volt. Az apátságot III. Béla alapította 1182-ben. 1982-ben a 800 éves
évfordulón a Pápa „bazilika minor” rangra emelte a templomot. A XII. században a
Franciaországból (Clairvaux-ból) betelepített szerzetesek építették meg az első rendházukat.
Alapfalait az arborétumban látjuk. Kívül az út mellett egy románkori pillér maradt meg a régi
apátságból.
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A mai nagyméretű, kéttornyú, barokk cisztercita templom Witwer Márton kármelita építész tervei
szerint a középkori templom köveiből épült. Főoltárképét (Mária mennybevitele) és mellékoltár
Magdolna képét is Maulbertsh festette. A szószék közelében, egy feliratos kő Imre király
oltáralapítását hirdeti.
Az apátság épületének értékes látnivalója a könyvtár. A mai 60 ezer kötetet számláló könyvtár első
példányai a XVII. században kerültek ide. Itt őrzik az egyik Schedel-féle Weltchronic-ot, amelyben
Buda hiteles XV. század végi képét láthatjuk. A díszterem intarziás könyvtárbútorzata nagyrészt
habos kőrisből, egyéb bakonyi fákból és paliszanderból készítette Wilde Mihály zirci asztalos,
kinek fia, József a Bakony 100-féle fájából egy intarziás asztallapot/szekrényajtót készített és az
1862-es londoni világkiállításon díszoklevelet nyert.
Az apátság épületében kapott helyet a Bakony Természettudományi Múzeum. Az apátsági
angolkertet, az arborétumot Dréta Antal apát fejlesztette jelentős gyűjteménnyé a múlt században. A
20 hektáron megtalálható fafajok száma több mint 600. A legöregebb egy 350 éves kocsányos
tölgy.
Utolsó állomásunk Eplény volt. Magyarország egyetlen felvonós bringaparkja! A felvonó (libegő) a
Malom-völgyből indult és kellemes tempóban értünk fel az Ámos-hegyi kilátóhoz, ahonnan
gyönyörű kilátás nyílt a Bakonyra és a Balatonra. A látványért és az élményért érdemes volt
leküzdenünk aggodalmainkat!
Elmondhatjuk, ismételten színvonalas, élményekben gazdag kiránduláson vettünk részt!
Köszönjük!!!
(Itt szeretnénk megjegyezni, hogy nem „zárt csoport” vagyunk, tehát szívesen és szeretettel várjuk
az új jelentkezőket, kirándulni vágyókat! Kirándulásaink, mint mindig, önköltségesek!)
Martonné Szekfű Judit

A VÉDŐNŐ HÍREI
AZ ELSŐ 1000 NAP A GYERMEK ÉLETÉBEN
1. Nem csak a gének határozzák meg a gyermek jövőjét
A fogantatástól számított első 1000 nap környezeti hatásai – azon belül is a táplálás – óriási szerepet
játszanak olyan felnőttkori népbetegségek megelőzésében, mint például az elhízás, a cukorbetegség,
vagy a szív- és érrendszeri megbetegedések. Az élet első 1000 napjában szerzett immunitás egy
életre szól. Ekkor a szülőnek aktív szerepe és egyedi, soha vissza nem térő lehetősége van
gyermeke felnőttkori egészségének alakításában.
2. Az édesanya táplálkozása kihat gyermeke egész életére és egészségére
A magzat szervezete azokból a tápanyagokból épül fel, amit az édesanya fogyaszt, így a terhesség
alatt kiemelten fontos a megnövekedett vitaminszükséglet pótlása. Fontos, hogy az édesanya
szervezetében már a terhesség előtt, a babatervezés időszakában megfelelő mennyiségben jelen
legyenek az egészséges fejlődéshez szükséges vitaminok és nyomelemek. A megnövekedett
vitamin- és ásványianyag-szükséglet fedezésére a várandósság alatt és a szoptatás időszakában is
fokozottan ügyelni kell.
3. A baba legjobb tápláléka az anyatej
Az első 6 hónapban az anyatej az elsődleges táplálékforrás a csecsemő számára. Tartalmaz minden
vitamint és ásványi anyagot, amire a csecsemőnek szüksége van és folyamatosan igazodik
igényeihez. Tökéletes a tápanyagtartalma, így a szoptatott gyermekeknél kisebb az esély az
elhízásra, alacsonyabb a vérnyomásuk és a koleszterinszintjük.
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4. A hozzátáplálás nem verseny
Szülőként egyedülálló lehetősége van arra, hogy kialakítsa gyermeke egészséges étkezési szokásait.
A babák étrendjébe csak akkor vezessünk be új ételt, amikor emésztőrendszerük már megérett rá.
Fontos a türelem és a fokozatosság! Egyszerre csak egy újdonságot kínáljunk.
5. A kisgyermek 1 éves kor felett sem „mini” felnőtt
A kisgyermekeknek 1 éves kor felett még eltérő mennyiségű és összetételű tápanyagra van
szükségük, mint a felnőtteknek! Eltérő vitamin- és ásványianyag-igényük, és a felnőttek ízlése
szerint fűszerezett, sózott és cukrozott ételek még megterhelik emésztőrendszerüket.
A tehéntej fogyasztása egyéves kor alatt semmiképp nem javasolt, mert magas fehérjetartalma
szintén megterhelő lehet a baba emésztőrendszerének és a veséknek. Számos szakember 1-3 éves
kor között is előnyösebbnek tartja az életkori tápanyagigényeknek megfelelően kialakított junior
gyerekitalok fogyasztását a tehéntej adása helyett, melyek hozzájárulnak a gyermekek
vitaminszükségletének fedezéséhez.
Pékné Polgár Helga védőnő

GONDOLATÉBRESZTŐ TALÁLKOZÁSOK ÁSZÁRON
Hamarosan folytatódik a Gondolatébresztő találkozások előadás sorozat, az ország egyik
legkarizmatikusabb előadójával. Hosszú hónapok sikertelen kutató munkája után végül a
„véletlen” adott lehetőséget arra, hogy meghívhassam őt Ászárra. A sokak által várt előadó pedig
nem más, mint Pál Ferenc az ország „Pálferije”, katolikus pap és mentálhigiénés szakember. Itt,
ennél a pontnál kérek mindenkit, engedje el a katolikus papokról alkotott sztereotípiákat (akinek
van), mert ő minden várakozást és elképzelést felülmúl. Személyisége és előadásmódja annyira
magával ragadó, a szó legjobb értelmében hétköznapi és emberközeli, hogy túlzás nélkül
állíthatom: mindenki aki hallgatja őt, jókedvvel feltöltődve és fontos tanulságok levonásával a saját
életére vonatkozóan áll fel a székéből. Nem véletlen, hogy hetente több, több száz néhol ezer fős
termek telnek meg közönséggel (nem hívőkkel is) az ő szavaira várva. Én személy szerint 6
előadásán voltam már, de mindegyikből fel tudok eleveníteni legalább egy olyan emléket, amin a
mai napig jót derülök, vagy egy olyan történetet és konkrét, a hétköznapokból vett példát, ami
hatással volt az életem alakulására.
Kívánok Önöknek is hasonlóan örömteli és tanulásággal teli perceket, ehhez pedig várok
mindenkit sok szeretettel
2017. szeptember 11-én hétfőn 18:30-kor az ászári iskola aulájába.
Az előadás témája: Szorongástól az önbecsülésig
Belépőjegyek ára: 2200 Ft
Jegyrendelés: 20/555-9255 vagy a facebook-on üzenetben Vidáné Sinigla Melinda vagy
Gondolatébresztő találkozások oldalakon keresztül. (FONTOSnak tartom megemlíteni, hogy az
előadásnak nincs köze a katolikus hithez a tekintetben, hogy nem hittérítési célzattal jön létre,
illetve a példák nem a Bibliából hangzanak el.)
Vidáné Sinigla Melinda, szervező
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