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POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI
A Képviselő-testület fontosabb hírei
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléseiről szóló jegyzőkönyveket
megtalálhatják a www.aszar.hu weboldalunkon, illetve a Közösségi Ház könyvtárában. Itt, az újság
hasábjain, csak pár, fontosabb döntésről számolunk be.
A 2018. június 14-i rendes ülésen Dr. Szalay Péter rendőrkapitány a rendőrség 2017. évi
munkájáról benyújtott írásbeli előterjesztés összegzéseként elmondta a település köz- és
közlekedésbiztonsága stabil. A település közlekedésbiztonsági helyzete a településen áthaladó és
jelentős forgalmat lebonyolító 81. számú főút ellenére is alapvetően jónak mondható, ugyanakkor a
gépjárművek számának gyarapodása folyamatosan magában rejti a balesetek lehetőségét. Bár
aránylag nem magas helyben a bűnesetek száma, nem árt elővigyázatosnak lenni és folyamatosan
figyelni a bűncselekmények megelőzésével kapcsolatos fontosabb intelmekre. Kifejezte köszönetét
Kucin Barnabás r. főtörzszászlós körzeti megbízott munkatársa munkájának elismeréseként a
Rendőrség Napja alkalmából átadott önkormányzati elismerésért.
Tóth Gáborné könyvtáros beszámolóját kiegészítve elmondta, hogy a helyi könyvtári munkáról
készült beszámoló a megyei könyvtár felé is megküldésre került, annak szerves része. Az olvasást, a
könyvtári foglakozásokat népszerűsítő programok korcsoportokhoz kapcsolódva kerülnek
összeállításra. Ugyanakkor a mai internet alapú világban a könyvtári könyvek olvasása egyre
inkább háttérbe szorul, ezáltal csökken a könyvtárak által nyújtott szolgáltatások igénybevétele.
Képviselő-testület döntött arról, hogy a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott
orvosi ügyelet működéséhez szükséges gépjármű beszerzéshez – a település lakosságszáma
arányában – 447 656 Ft hozzájárul, melyet a költségvetés általános tartaléka terhére biztosít.
Jóváhagytuk a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30. §-ában foglaltak értelmében a Talent-Plan Kft. által 15084-K
munkaszámon 2018. május dátummal készített településfejlesztési koncepciót.
Az ászári Községháza külső felújítása és energetikai korszerűsítése projekt kivitelezési munkáira a
GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. vállalkozóval kötött vállalkozói szerződés második
módosítását az előterjesztés szerint elfogadta a Képviselő-testület, ennek értelmében a pót- és
kiegészítő munkák elvégzését követően az eredeti szerződött nettó 52 925 253 forint összegről
58 598 689 forintra változott.
A Testület hozzájárult a Tatabányai Tankerületi Központ EFOP-4.1.3-17 kódszámú felhívása
keretében az Ászári Jászai Mari Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére elnyert pályázati
forrás 4,8 millió Ft-tal történő kiegészítéséhez, amelyet a költségvetés általános tartaléka terhére
biztosít. Ennek a pályázatnak a keretében épül az iskola salakos pályája helyén egy új, modern
pálya.
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A 2018. augusztus 13-i rendkívüli ülésen a Képviselő-testület a beérkezett 1 db óvodavezetői
pályázat alapján 2018. augusztus 16. napjától 2023. augusztus 15-ig határozott időre megbízta
Novák Violát az Ászári Kuckó Óvoda óvodavezetői feladataival. Innét az újság hasábjairól is
kívánunk ehhez a munkához jó egészséget, sok erőt és sok-sok boldog pillanatot!
A testület elfogadta György Árpád belső ellenőr felmondását, egyidejűleg megállapodást köt Dákai
József belső ellenőrrel a 2018. évi kötelezően előírt belső ellenőrzési feladatokra.
A képviselők egyhangú döntéssel elviekben hozzájárultak a Projekt 39 Ingatlanfejlesztési Kft. az
ászári 365/1. és 365/2. hrsz-ú ingatlanokra (a Concó part Hering Trade alatti területe) tervezett
naperőmű beruházás megvalósításához.
Az Országos Mentőszolgálat Kisbéri Mentőállomását egy vákuumos végtagrögzítő eszköz
beszerzésével támogatta a Testület.
A Képviselő-testület az iskolában található konyha bérleti szerződését 2023. augusztus 31-ig a
Zséfár és Zséfár Kft-vel meghosszabbította.
Szintén ezen az ülésen döntöttünk arról is, hogy Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be az Belügyminiszterhez a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra. Amennyiben nyerünk a pályázaton, akkor már a 4.
évben tudunk tűzifát osztani a „rászoruló” ászáriaknak. A pozitív döntést követően értesítjük a
Tisztelt Lakosokat a hirdetőfelületeinken. Kérem, figyeljék majd ezeket, mert csak december 7-ig
lehet benyújtani az igénylést. (Most még nem lehet!)
Pekár Zsolt polgármester

Anyakönyvi hírek
Sok szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóit:
Varga Tamás és Balogh Melinda kisfia: Tamás
Nyári Zoltán és Rácz Ramóna kislánya: Ketrin Laura
Házasságot kötöttek Ászáron:
Sáhó Péter és Sáhó-Alföldi Nóra
Cseter István és Cseter-Tóth Gabriella
Szívből gratulálunk a házaspároknak!
Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól:
Takács Istvánné sz.: Végh Ilona (78)
Sáhó Ferencné sz.: Szabó Erzsébet (88)
Mészáros József (70)
Lanczendorfer Melinda aljegyző

A SZABADTÉRI ÉGETÉS SZABÁLYAI
Az őszi kerti munkálatok elkezdésekor többen érdeklődtek, hogy mikor lehet Ászáron elégetni a
kertben felgyülemlett ágakat, leveleket, ... Dr. Istvándi Csilla jegyzőasszonynak 2015-ben ebben a
témában megjelent felhívását újra közzéteszem, hogy ne okozzon problémát senkinek az időpont
megválasztása. Azonban javaslom, hogy amennyiben lehetőség van rá, akkor inkább válasszák az
égetés helyett a komposztálást. Továbbá felhívom a figyelmet arra is, hogy kerüljék a különböző
2

műanyagok, gumik tüzelését, nem csak a szabadtéren, de kályhákban, kazánokban is. NE
SZENNYEZZÜK MÉRGEZŐ ANYAGOKKAL A KÖRNYEZETÜNKET!
„Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírja, hogy az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a
területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen
tartani. Belterületen az avar és kerti hulladékok égetésénél az önkormányzati rendelet az
irányadó, külterületen irányított égetés csak a katasztrófavédelem külön engedélyével végezhető.
Belterületen a rendeletben foglaltaknak meg nem felelő (tehát az engedélyezett időtartamon
kívüli, vagy nem szabályos módon való) égetés, valamint külterületen az engedély nélküli égetés
tilos, és aki ezt megszegi, 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírságra számíthat a
katasztrófavédelem részéről.
Ezért kérem a tisztelt Lakosságot, fokozottan ügyeljen az alábbi szabályok betartására!
BELTERÜLETEN: Ászár Község Önkormányzat 2015. május 1-től hatályos rendelete értelmében
belterületen akkor lehetséges a kerti hulladék égetése, ha az nem komposztálható.
Növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett kerti hulladékot égetni csak hétfőtől péntekig –
kivéve az ünnepnapokat, valamint azokat az időszakokat, amikor az erre illetékes szerv
tűzgyújtási tilalmat rendel el – 08.00 óra és 18.00 óra között, nappali világosság mellett,
ködmentes, szélcsendes időben, építményektől, kazlaktól legalább 20 méterre, oltóanyagok
készenlétbe helyezésével, állandó felügyelet mellett szabad. Parázs az égetés után nem hagyható.
(Tájékoztatásként: Április 30-ig a korábbi szabályozás van hatályban, mely szerint csak áprilisban
és októberben 15.00 óra után, de még nappali világosság mellett lehet égetni).
A tűzgyújtási szabályozástól független kérdés, hogy ingatlanát mindenki úgy köteles használni, hogy
mást ezzel ne zavarjon saját birtoklásában. Kérem a tisztelt Lakosságot, ügyeljen arra, hogy
szomszédait ne csak ne veszélyeztesse a tűzgyújtás, de a füsthatás se zavarja feleslegesen (túl
erősen, hosszú ideig).
KÜLTERÜLETEN: Az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével
legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet külterületen.
A kérelmet a jogszabályban meghatározott tartalommal, legkésőbb az égetés tervezett időpontját
megelőző 10. napig be kell nyújtani a katasztrófavédelmi kirendeltségnek, 3000 Ft illeték
megfizetése mellett.
Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést
befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és
robbanásveszélyt ne jelentsen. Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a
parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
Az irányított égetés során a tarlóégetést a lábon álló gabona mellett végezni tilos. Tarlót égetni
csak szakaszokban, vadriasztás után, 3 méteres (facsoportok esetén legalább 6 méteres)
körülszántott védősáv biztosításával lehet úgy, hogy jelen kell lennie megfelelő létszámú
személynek, tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal, valamint legalább egy traktornak ekével.
A fenti tilalmak és szabályok csak az égetésre vonatkoznak, így nem terjednek ki a kerti
grillezésre, illetve az erdei tűzrakó helyekre, szalonnasütésre. Itt az általános tűzvédelmi
szabályokat, illetve az erdők védelméről szóló jogszabályokat kell alkalmazni.”
Pekár Zsolt polgármester

TEMETŐK NYUGALMÁNAK BIZTOSÍTÁSA
Több bejelentés érkezett önkormányzatunkhoz, hogy a temetőben a sírokról „titokzatos módon”
eltűnnek az élővirágok. A sorozatos viráglopások miatt az ászári temetőket a polgárőrség és a
rendőrség gyakrabban ellenőrzi.
Pekár Zsolt polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ TANSZERTÁMOGATÁSRÓL
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tanévkezdés megkönnyítése érdekében –
települési támogatásként – tanszertámogatást nyújt. Erről a támogatási formáról 2016-ban döntött a
Testület, így már 3. éve tudjuk adni. Ez egy önként vállalt feladata az önkormányzatunknak.
Célunk, hogy minél több ászári családot tudjunk segíteni, ezért kérjük a Tisztelt Ászáriakat, hogy
éljenek ezzel a lehetőséggel.
A tanszertámogatás iránti kérelem a település közigazgatási területén állandó lakóhellyel
rendelkező általános-, vagy középiskolai intézményben, nappali tagozaton tanuló gyermekre
tekintettel nyújtható be.
A támogatás feltétele, hogy a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 256.500.-Ft-ot.
Nem jogosult tanszertámogatásra az a gyermek, akire tekintettel a családi pótlék folyósítását
jogerősen felfüggesztették.
A kérelem augusztus 1. napjától szeptember 30. napjáig nyújtható be, utoljára arra a tanévre,
amelyben a gyermek a 18. életévét betölti. A középiskolai oktatásban részt vevő diák esetében
mellékelni kell a tanulói jogviszonyt igazoló iratot.
A támogatás egy naptári évben egy alkalommal vehető igénybe, összege gyermekenként
legfeljebb 10.000.-Ft, de minimum 5.000.-Ft.
A tanszertámogatás iránti kérelem benyújtására rendszeresített formanyomtatvány beszerezhető
személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Ászár, Kossuth L. u. 16.), vagy letölthető a www.aszar.hu
weboldalról.
Pekár Zsolt polgármester


„LESZEK BITÓFÁN HARCI ZÁSZLÓ,
HA SORSOM EZT ÍGY RÓTTA KI…”
FALUDY GYÖRGY

AZ ARADI VÉRTANÚK
TISZTELETÉRE MEGEMLÉKEZÉST
TARTUNK
2018. OKTÓBER 6-ÁN (SZOMBATON) 17 ÓRAKOR
A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
A MŰSORBAN RÉSZT VESZNEK:
A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA diákjai.
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REZSICSÖKKENTÉS
A Kormány a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban döntött arról, hogy a téli rezsicsökkentést
azok a háztartások is megkapják (megkaphatják), akik korábban nem vették ezt igénybe.
A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés
nyújtható be az érintett helyi önkormányzatnál (az igénybejelentő lap beszerezhető a Községházán),
legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő
nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.
Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási
helye.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben
már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére
biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti
fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó. A kizárólag
elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
Kérem a Tisztelt Érintett Lakosokat, hogy határidőig nyújtsák be az igényüket, mert azt követően az
önkormányzatunk már nem tud segíteni ebben az ügyben.
Pekár Zsolt polgármester

ÖKUMENIKUS KIRÁNDULÁS KISKŐRÖSRE
2018. augusztus 29-én nagy várakozással indultunk útnak közös kirándulásunkra az Ászári
Református Egyházközség szervezésében Kiskőrösre. A városnév eddig a napig nagy költőnk,
Petőfi Sándor születési helyét hozta emlékezetünkbe, de ezen túl emlékeinkben lesz az
evangélikus temető „csodája” is. A buszon Vajsné Fazekas Ibolya ref. lelkipásztor Máté 7:13 és
Lukács 13:24 Ige vers alapján mondott Áhítatot: „Törekedjetek bemenni a szoros kapun!” Ez volt a
bevezető a tanösvény látogatása előtt, amelyet nem ember gondolt ki, az Isten alkotása. Első
utunk a temetőhöz vezetett, ez volt kirándulásunk fő célja. A temető gondnoka, az erdélyi
származású Fazakas László „terített” asztallal várt bennünket. Miután mi szomjunkat, éhségünket
oltottuk, Ő nagy szeretettel és mélységes hittel beszélt életéről és arról, hogy a Széles és Keskeny
utat hogyan alkotta meg az Úr útmutatása szerint. 2013-ban, fél év alatt készült el a kert, melyhez
a „tervrajzot” az Úr mutatta, a segítség pedig áradt felé, amikor megtudták, hogy mit épít. 2 út
halad egymás mellett: Széles út, amely a Pokolba, a Keskeny út, amely a Mennyországba vezet . A
kettő között kőbe vésve: „Hol akarod eltölteni az örökkévalóságot? Isten országában vagy a
pokolban?” A kövekre, márványtáblákra Igék és versek vannak felvésve. Ezt olvashatjuk a
Bibliában, a Lukács 19:40 versben: Jézus mondja:” Ha ezek /tanítványok/ elhallgatnak, a kövek
fognak kiáltani”. Ebben a kis „parkban” így is lett: itt a kövek tanítanak. A két utat egy állandóan
csörgedező „vízfolyam” választja el. A kert tele van élettel, sok-sok növénnyel, banán- és
fügefákkal, melyek mind adományként kerültek oda. Nagyon elgondolkodtató az, amit láttunk.
Lesz, miről beszélgetnünk a közösségi óránkon a kiránduló csoportunkkal! Ebéd után Petőfi Szülőházát, az Emlékmúzeumot, Szoborparkot és a Szlovák Tájházat néztük meg. A szülőházon ez áll:”Itt
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született Petőfi 1822. dec. 31.” 1880 óta tekinthető meg belülről Magyarország első irodalmi
emlékháza. Az utcai szoba a költő születésekor látható állapotot őrzi, itt áll a család bútorai közül
az ágy, melyben nagy költőnk született, és az almárium. Faragott sarokpad, asztal, székek, fehérre
meszelt kemence. A ház közepén nyitott kéményes konyha. A hátsó szoba kiállított tárgyai között a
latin nyelven íródott Anyakönyv, mellette az ónból készült keresztelő kancsó, amelyből a kis
Petőfit az evangélikus templomban 1923. jan.1-én megkeresztelték. Az Emlékmúzeumban
irodalmi, helytörténeti, kultusztörténeti kiállítást tekintettünk meg. A Szlovák Tájház 1839-ben
épült, a szlovákság múltját mutatja be. 1718-ban települt be az evangélikus szlovák lakosság.
Nádtetős, deszkaoromzatú, gálic kékre festett fagerendás épület, a tisztaszoba az ünnepnapok
hangulatát idézi. Itt is a sarokpad, asztal, melyről sohasem hiányozhatott a Szent Biblia. (Mi hol
tartjuk a Bibliánkat? Polc mélyén porosodik, vagy naponta olvasgatjuk? Amilyen fontos volt az
őseink életében, sajnos, a miénkben nem került többségünknél az első helyre!!)Kicsit fáradtan, de
élményekben gazdagon indultunk haza. Hálát adtunk Urunknak ezért a napért, kirándulásért.
Somogyi Lajosné

HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL
TISZTELT OLVASÓK! KEDVES ÁSZÁRIAK!
Az utolsó számban beszámoltam a tanév során kiemelkedő teljesítményt nyújtott tanulóinkról,
valamint az EFOP-1.3.9-17-2017-00011 „Érezd jól magad a bőrödben!” – Változatos
tevékenységformák a Jászai Mari Általános Iskolában” című pályázat által támogatott
osztálykirándulásokról. „Lapzárta” után véget értek ugyanezen pályázat támogatásában részt vevő
iskolai programok is. Ezekről, valamint a tanév kezdéséről szeretnék írni
1.

Idegen nyelvi klub

Iskolánk igyekszik nagy hangsúlyt fektetni az idegen nyelv oktatásának magas színvonalára. A
2016/2017-es tanévtől külön nyelvi terem áll rendelkezésünkre, ahol a diákok egyre bővülő nyelvi
könyvtárunkat és egy pályázat keretében nyert laptopokat is napi szinten alkalmazhatják a nyelv
minél többrétű elsajátításában.
A pályázat adta lehetőség kihasználásával
egy tíz héten keresztül tartó 10x120 perces
angol nyelvű ’Brit hagyományőrző’ klubot
hirdettünk
meg
diákjaink
körében.
Célcsoport a jelenlegi 5. és 6. osztályos
tanulóink voltak. A gyerekek érdeklődve
fogadták a lehetőséget és nagy örömömre
jelentkeztek is szép számmal.
Az első foglalkozásra 2018. 02. 15-én
került sor. A foglalkozások alatt a gyerekek
véletlenszerűen helyezkedtek el 3, 4, 5 fős
csoportokban. Diákjaink az Egyesült
Királyság témakörénen több kisebb
altémával ismerkedhettek meg. A földrajzi
elhelyezkedés, tagországok, illetve azok
legfontosabb jellemzői mellett természetes szó esett a legfontosabb brit ünnepekről, hírességekről,
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nevezetességekről. A program zárásaként a 10. héten került sor az idegen nyelvi vetélkedőre,
melyen a gyerekek szóban és írásban mérhették össze tudásukat. Minden csapat egy darab plakáttal
és egy prezentációval készült a számukra szintén sorsolás útján kijelölt témában. A fényképen a
győzteseket látják.
2.

Törpesuli

Intézményünk mindig nagy hangsúlyt fektetett az óvoda és iskola közti átmenet probléma mentes
megvalósítására, ezért nagy örömmel fogadtuk a fent megnevezett pályázat kiírását.
A foglalkozásokon szinte teljes
létszámmal vettek részt az első
osztályba készülő kisdiákok.
Elsődleges célunk az iskola és a
tanító néni megismerése, az
iskolai szokások bevezetése,
kialakítása, az óvoda és az iskola
átmenet
problémáinak
leküzdése, a szociális készségek,
finommotorika és a térbeli
tájékozódás, irányok, emlékezet
és figyelem fejlesztése.
A foglalkozás során mesékkel,
mondókákkal,
dalokkal
ismerkedtek
meg
leendő
tanulóink,
Olyan feladatokat
végeztek,
melyeknek
köszönhetően fejlődhetett szem-kéz koordinációjuk, a saját testükön és a térben való tájékozódásük,
az emlékezetük és figyelemük, mindezt játékos formában, mozgással kísérve tettük. Minden
foglalkozáson fejlesztésre kerültek a fent megnevezett területek, természetesen mindig más
hangsúllyal. A sok izgalmas és érdekes feladat megoldása jó hangulatban, oldott légkörben .
A foglalkozások egymásra épültek, az elején mindig egy rövid ismétléssel kezdtük, ami rögtön
sikerélményhez juttatta őket, az esetleges hiányzók pedig így nem maradtak ki semmiből. Az idő
haladtával egyre jobban megismertük egymást és a szülőket is. A kezdetei szorongás, ismeretlentől
való félelem nagyon gyorsan elillant. Egyre bátrabbak és közlékenyebbek lettek a gyerekek, a már
elmesélték mi történt velük hétvégén, rajzokkal kedveskedtek. A feladatok elvégzése mellett sort
kerítettünk iskolánk bejárására is.
Az utolsó foglalkozáson átismételtük a korábban tanultakat. Mindenki elmondhatta, melyik volt a
kedvenc feladata, tevékenysége. Majd végezetül egy oklevelet vehetek át, mely tanúsította, hogy a
„Törpesulit” eredményes elvégezte. Mindenki nagyon örült neki. Cserébe ők is készítettek nekem
rajzokat. A kép is egy foglalkozáson készült.
3.

Kézilabda-kupa

Május 28-án délután zsongott a csarnok a sok versenyző és szurkoló gyermektől. Elkezdődtek a
kézilabda kupa mérkőzések, és a programtervnek megfelelően le is zajlott a versenynap. Először 56. osztályos korcsoport, majd a 7-8. osztályos korcsoport tanulóinak csapatai csaptak össze a
kézilabda pályán. Szerencsére a mérkőzések alatt a játék közbeni veszekedésen, "bírózáson" kívül
más baleset nem történt, melynek nagyon örültünk. A vesztesek nem keseredtek el, hiszen mindenki
tudta, hogy van még egy forduló, ahol a visszavágás lehetősége valamennyi csapat számára adott
volt.
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Június 11-én ismét összecsaptak a
csapatok. A gyerekek a múltkorinál
nagyobb elánnal vetették be magukat a
küzdelembe. Volt csapat, melyet a
visszavágás reménye fűtött, voltak, akik
az első fordulót követően bizonyítani
akarták, hogy az ottani győzelem
jogosságához nem fért kétség. A
vándorkupáért vívott harcban körbeverés
volt, melyből az 5.b osztály fiai kerültek
ki győztesen. A lányoknál a 7-8.
osztályosoknál az első mérkőzés után a 7.
osztályosoknak sikerült a visszavágás,
összesítésben a 8. osztályosok 1 gólt
megőriztek az előnyükből. A drámai
küzdelem után a szópárbaj sem maradt el,
kérésükre fogunk még egy 3. mérkőzésre lehetőséget adni számukra, akár a holnapi Fitt-nap
keretében.
A nem versenyző osztálytársak, iskolatársak harsányan buzdították a versenyző gyerekeket. A késő
délutáni órákban örömünkre pár szülő is megjelent. A mérkőzések alatt fennakadás nem történt,
minden gördülékeny volt. A legfontosabb az volt, hogy sérülésmentesen lebonyolódott a torna.
A nap zárópontja az ünnepélyes díjátadás volt. Örömünkre szolgált, hogy a korcsoportok szerinti
nevezés miatt valamennyi versenyző kapott érmet a nyakába. Szakmai vezetőnk is ajándékkal lepett
meg minket, XXL-es sportszelet járt minden versenyzőnek. Íme a győztesek:
4.

Fitt nap

Az iskola éves munkatervében minden
tanév végén van egy olyan nap, ahol
tanulóink az egészséges életmóddal,
mozgással
kapcsolatos
programok
résztvevői lehetnek. Az idén június 12-én
191 tanulónk 19 pedagógus felügyelete
mellett vett részt ezeken a foglalkozásokon.
A gerincet az egész napon át tartó
tájékozódási futás adta, ahol az életkornak
megfelelő pályát futottak az iskola
környékén tanulóink. Emellett Fitness,
Zumba oktatók mozgatták meg a
résztvevőket,
különböző
táncstílusok
oktatói invitálták a gyerekeket közös
mozgásra. Az alsós tanulók számítógépes
interaktív ügyességi pályákon tesztelték mozgáskoordinációjukat sok kacagás közepette. A
csarnokban, salakos pályán folyamatosan pattogott a labda, az iskolaudvaron ügyességi kerékpáros
verseny folyt. A tankonyhában folyamatosan készültek a gyümölcssaláták, friss zöldségből készült
saláták, szóval, minden, ami fitt. Elmondhatom, hogy a gyerekek egy nagyon tartalmas, aktív
mozgásokat tartalmazó napon vettek részt. Az alábbi kép is erről tanúskodik.
A következőkben a művészeti ágakhoz kötött foglalkozásokról írok. Ezen foglalkozások közös
jellemzője, hogy valamennyi 2018. február 1. nappal kezdődik, és 2018. december 15. dátummal
zárul. A hosszú időszakot ketté bontottuk, így a foglalkozásokat tartók június 15-i határidővel
féléves szakmai beszámolót készítettek a 2017/18. tanév I. félévi munkájukról.
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5.

"A zene mindenkié"" -énekkari foglalkozás

Iskolánk egyik ékköve az énekkar, mely helyi és községi műsorok, ünnepélyek rendszeres
résztvevője. Az idén 36 fő részvételével 1 fő pedagógus vezetésével folytatták munkájukat, szinten
tartva az eddig tanultakat, valamint gyarapítva repertoárjukat. Céljuk az esztétikai nevelés, a
kórusművek megtanulása, szép
előadása
különböző
kulturális
rendezvényeken.
Gyakran
működnek együtt a zeneszakkörös
tagokkal,
helyi
együttesekkel,
tehetséges felnőtt énekesekkel is.
Próbák első részében a jó hangulat
megteremtése
és
a
hangok
„bejáratása” érdekében beéneklés
zajlik,
majd
népdalcsokrokat,
könnyebb kánonokat éneklésével
folytatódik a foglalkozás. Ezek után
mindig van egy új dal, melyet
megtanulnak, majd a későbbiekben
tovább csiszolnak. Mindezek azt eredményezik, hogy a rendezvényeken magas színvonalú
előadásra képesek. Íme egy kép az egyik énekkari foglalkozásról:
6.

Billentyűvarázs (Zongora zeneművészeti szakkör)

A foglalkozások keretében 10 fő, különböző korosztályú és képességű (kezdő, haladó) tanuló kap
segítséget ahhoz, hogy elkezdje, valamint tovább mélyítse zongorai játékát. Heti egy alkalommal,
25 perces órák keretében sajátítják el a hangszeres játékot. A beosztásnál, a zenei anyagok
kiválasztásánál természetesen figyelembe veszik a tanulók életkori sajátosságait, tudásszintjüket.
Sok esetben, elsősorban a felsőbb éveseknél fordult elő, hogy saját kérésüknek is engedve tanulnak
műveket. A gyerekek több ünnepségen, rendezvényen is fellépnek. A tanév végén június 7-én
került sor a zárókoncertre. Ezen a mellékelt jelenléti ív szerint 51 partner (néző) vett részt, a szülők,
barátok, rokonok köréből. A Fülemüle szakkör diákjaival adott koncert sikeresnek mondható, a
szülők joggal mondhatták, hogy gyermekük jó kezekbe került.
7.

"Fülemüle"
furulya
szakkör- zeneművészeti
szakkör

A szakköri naplóból kiderül,
hogy a foglalkozásokon 1 fő
pedagógus vezetésével 10 fő
kezdte meg, illetve folytatta
furulya
hangszeren
való
játékát. A foglalkozásokon 7 fő
kezdőnek
mondható.
Ők
megismerik
a
fafúvós
hangszerek
közül
a
legnépszerűbb hangszert, a
furulyát és annak különböző fajtáit (szoprán, alt, tenor, basszus). A három haladó tanuló esetében
fontos a jól megalapozott testtartás, a légzés, a hangindítás, a hanglezárás, valamint
hüvelykujjtechnika állandó fejlesztése, a tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak
ismerete. Hasonlóan a zongoraszakkör tagjaihoz, ők is ugyanazon rendezvényeken, zárókoncerten
adták elő tudásukat. Elmondhatjuk, hogy évek óta fellépői a győri zsinagógában szervezett
furulyafesztiválnak, melyen magas szintű játékkal érdemlik ki a nézők tapsát.
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8.

Diákszínjátszó kör
20 fővel kezdte a munkáját 1 fő pedagógus vezetésével ez a
foglalkozás. Fő feladatuk, hasonlóan a többi művészeti
tevékenységhez, felkészülni az iskolai ünnepségekre, rendezvényekre.
A már régebbi tagok mellé fokozatosan beépíteni új diákokat, akik
szívesen „bújnak ki bőrükből” egy-egy szerep eljátszása miatt. A
projekttől kapott anyagok segítségével elkészítik jelmezeik nagy részét,
díszítik, dekorálják az alkalomhoz illően a színpadot. A Jászai napon,
költészet napján, március 15-i ünnepen magas szinten adták elő a
betanult darabokat, jeleneteket. Kíhívás volt, amikor az utolsó
foglalkozásokon a tanulóknak önállan kellet számot adniuk a
szakkörön szerzett tudásanyagról. Önállóan mutatták bekedvenc
irodalmi alkotásukat. Értékelték egymást, kielemezték a pozitívumokat
és az esetleges hibákat, tovább csiszolva későbbi szerepvállalásukat.

9.

"Ügyes kezek"-Kézműves foglalkozás

A leadott foglalkozási napló alapján ezen a
foglalkozásokon 35 tanulónk vett részt 1 pedagógus
felügyelete alatt. A résztvevők a 4. és afeletti évfolyamok
tanulóiból kerültek ki. A gazdagon felszerelt
szaktanteremhez a projekt által adott nagy mennyiségű
anyagok segítségével bátran végezték el könnyebbnehezebb feladatokat a gyerekek, csiszolva a
kézügyességüket. Mindemellett elmondható, hogy a
képzőművészet lehetőséget nyújt a serdülőkor lélektani
gondjainak feldolgozásában, illetve sikerélményhez
juttathatja
a
tanulási
gondokkal,
magatartási
akadályokkal küzdő tanulókat. Ezért a felső tagozaton
úgy nevezett nyitott szakkör”-ben dolgoztak, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a foglalkozásokra
bárki, bármikor bejöhet, csatlakozhat, és lehetősége van az óra anyagától teljesen eltérő egyéni
alkotó munkára, amihez természetesen szaktanári segítséget kap. A foglalkozásokról annyit, hogy
az ott elkészített tárgyak kapcsolódtak a naptári eseményekhez (Farsang, Jászai napi díszítés,
Valentin nap, Március 15. Anyák napja, Pünkösd). Elmondható, hogy a foglalkozásokról nagyon
szép alkotások kerültek ki. Íme 8. osztályos lányaink, királyi koronával fejükön.
10. "Kiskézműves"-foglalkozás
Ezeken a foglalkozásokon 30 tanulónk vett részt 1 pedagógus felügyelete alatt. A résztvevők az 1.
és 3. évfolyamok tanulóiból kerültek ki. A fejlesztés
át fogó célja segíteni a tanulókat, hogy képesek
legyenek az őket érő hatalmas mennyiségű vizuális
és térbeli információt minél magasabb szinten,
kritikusan
feldolgozni, a megfelelő szelekciót
elvégezni, és önálló véleményt megfogalmazni. Az
időponthoz kötött, hagyományok, ünnepek adták a
munkaterv vázát, és a fennmaradó „lyukak”
lehetőséget adtak közösen választott alkotó munkára.
A szaktanterem sajátos adottságait kihasználva, a
feladatokat szabadon választott anyagokkal, és
eszközökkel lehetett megoldani. Mivel első
osztálytól mindenki idejár, két- három év után már
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mindenki remekül tud önállóan dönteni, és a különböző anyagok és eszközök közül az alkotó
munkájához választani.
A művészeti programok a következő tanévben folytatódnak, sok-sok más programmal,
foglalkozással kiegészülve.
Nagyon várjuk a pályázat által nyújtott eszközvásárlást. A pedagógusaink által kiválasztott
eszközök listáját már átadtuk a projekt számára, beszerzésük folyamatban van. Közel 7 000 000 Ft
állt rendelkezésünkre, melyből informatikai, sport, szaktantárgyi eszköztárunkat bővíthetjük.
Pár szó az iskoláról:
218 tanuló kezdi meg az új tanévet, mivel a Kerékteleki tagintézményből a felső tagozatos tanulók
nálunk kezdik meg tanulmányaikat. Így 11 osztályban fog szólni a csengő. Az ingyenes tankönyvek
megérkeztek, kiosztásra kerültek.
Augusztus utolsó hetében ismét –immáron 3. alkalommal- megtartottuk iskolakóstolgató Családi
Napunkat. Alábbiakban pár szót olvashat a rendezvényről
Iskolánk ismét megszervezte, a már hagyománnyá vált Családi Napot. Szülők, gyermekek és
pedagógusok egyaránt nagy örömmel és
izgalommal várták az augusztus 28-át. A rövid
köszöntő után az újdonsült kisdiákok különböző
foglalkozásokon vettek részt. Először Gabi
nénitől ízelítőt kaptak a zene és hangszerek
birodalmából, majd együtt énekeltek. Utána
Kinga néni segítségével ők maguk is
kipróbálhatták az interaktív táblát, majd Zsóka
nénivel egy kedves kis papagájt készítettek, amit
a karjukra tudtak erősíteni. Ezek után az
idegennyelvi terembe látogattak, Anita nénihez,
majd a sportcsarnokban próbára tehették
ügyességüket és kitartásukat Ildikó és Betti
nénivel. Ez idő alatt a szülők egy nagyon
hasznos, és szinte mindenre kiterjedő beszélgetés aktív részesei voltak az első osztályban tanító
pedagógusokkal. Végezetül pedig elfogyasztottuk a konyhás nénik által elkészített finom ebédet.
A Fővárosi Nagycirkuszban jártunk
Szeptember 8-án, szombaton délben,
közel ötvenen elindultunk Budapestre, a
Fővárosi Nagycirkuszba. A 2017/2018-as
tanévben kitűnő tanulmányi eredményt
elért tanulókat ingyenes cirkuszi belépő
kuponnal jutalmazta a cirkusz. Ennek
érvényesítéséhez azonban elengedhetetlen
a kitűnő bizonyítvány és a diákigazolvány
fénymásolata, valamint az előzetes
regisztráció. Vízi cirkusz előadást
választottuk, és idén sem csalódtunk.
Mindenkit elvarázsoltak a jobbnál jobb
attrakciók, így: az akrobaták, zsonglőrök,
fóka és a kutya show, sellő lányok
hajlékonysága. Köszönjük a lehetőséget!
Készítette és az olvasók tudtára adat: Erdősi Gábor iskolatitkár
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A Közösségi Ház parkolójában
2018. szeptember 29-én

III. Ászári Szüreti Vigadalom
15:00

Megnyitó

15:10

Lopótök, avagy Mari nem olyan… Vásári

16:00

Kis Langallik néptánccsoport

17:00

Csikó Teodóra, Takács Zoltán
a Győri Nemzeti Színház művészeinek
Borban az igazság című műsora

18:00

Szüreti felvonulás

komédia a kisbéri amatőr színjátszók előadása

(Jászai térJózsef Attila utcaSörház

utcaJászai Mari utcaSzéchenyi utcaGyőri utcaKözösségi Ház
udvara)

20:00

Forgács Gábor zenés műsora

24 óráig Utcabál
A vigadalmon amatőr és profi szakácsok összemérhetik főzőtudásukat a
14 órakor kezdődő lecsófőző versenyen.
(Előzetes jelentkezés: 06/30-2618900-as telefonszámon)
A rendezvényen ászári borászok borait kóstolhatják, vásárolhatják.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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