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Kedves Olvasók! 

Szeretettel köszöntöm Önöket az újonnan megjelenő faluújság hasábjain. Ezzel a lap-

pal egy folyamat indul el, mellyel tájékoztatást, híreket és aktualitásokat hozunk ott-

honaikba intézményeinkről, a faluról és jeles ünnepeinkről. 

Kérem, fogadják olyan nagy szeretettel, mint amilyen szeretettel a szerkesztőink és 

cikkező résztvevőink betűiket papírra vetették! 

Nagyon jó szórakozást és élményekben gazdag olvasgatást kívánok! 

Tatainé Popp Rita 

 

Tisztelt Adófizetők, Kedves Lakosság! 

Hamarosan minden adónem szempontjából lezárul az első féléves díjaknak a befizetése. Szeretném 

megköszönni azoknak, akik már kötelességüknek eleget tettek és adóikat befizették. 

Kérném azokat, akiknek elmaradásaik vannak, akár az előző évről is, szíveskedjenek hátralékaikat 

befizetni. Sajnos az Önkormányzat anyagi helyzete megkívánná az időre történő fizetéseket, mert a 

bevételeinket és a kiadásainkat ehhez mérten tudjuk beállítani. 

Köszönöm megértésüket! 

Tájékoztató! 

A Rekultív Kft-vel egyeztetve a lomtalanítás időpontjára július 1-2-3-ai időpontot kaptuk, így ezt az 

időpontot figyelembe véve a későbbiekben értesítjük Önöket a lomtalanítás és elszállítás módjáról. 

Felhívás! 

 Temetőinkben a továbbiakban a Rekultív Kft. fogja elszállítani az összegyűjtött hulladékot. A bejá-

ratokhoz lesz elhelyezve az a hulladékgyűjtő edény, melyet folyamatosan hetente fognak üríteni, a 

belső területeken pedig egy konténer lesz kihelyezve. Kérném Önöket, a hulladékokat kizárólag a 

kihelyezett edényzetekbe tegyék. Megértésüket köszönjük! 

 Közvilágítással későbbiekben bármi problémájuk van (nem ég a közvilágítás, egyes oszlopon ki-

égett az égő), kérem, ne az Önkormányzatot értesítsék, mert a szolgáltató nem mi vagyunk! 

Az E.ON elérhetősége, hibabejelentő vonala: 40/220-220 vagy interneten  

 Az utak állapotával tisztában vagyunk, amit tudunk, meg fogunk tenni! Szeretnénk folyamato-

san gréderezni és a szükséges fenntartást elvégezni. Néhány helyre sikerült anyagot is pótolni, 

melyhez a közreműködők és adományozók segítségét ezúton is szeretnénk megköszöni! 

Köszönjük az egyéb összefogásokat, mellyel Önök is az utak állapotán szeretnének javítani! 

Sajnos pályázatok erre vonatkozón már nem jelennek meg, így a felújításokra a pénzügyi stabilitás 

megteremtése után kerülhet sor. Kérem a továbbiakban is a megértésüket!  
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Hírek 

Itt az adóbevallás ideje!!! 

A segítő szándékú embereknek itt a lehetőség, hogy közvetlen környezetünk megsegítésére ajánlják fel jövedelmük 1 %-át. 

"Ásványráró Jövője" Kiemelten Közhasznú Közalapítvány 

Adószám: 19111885-1-08 

Kérem bíztassák ismerőseiket, barátaikat ! 

Köszönjük! 

 

Szépkorút köszöntöttünk! 

Horváth Béláné sz.: Vígh Mária 2011. február 9-én ünne-

pelte 90. születésnapját.  

Ez alkalommal az önkormányzat nevében köszöntötte őt a 

Polgármester és a Jegyző egy virágcsokorral és emléklap-

pal. 

Verset mondtak az óvoda nagycsoportosai, és az iskola 

tanulója, Foltányi Edina. 

„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek. 

Csupán tiszta szív és sok, sok szeretet." 

 

Isten Éltesse Mariska néni! 

 
 

Búcsúztató! 

33 év után, védőnőnk, Boros Andrásné, mindenki "Vilmá-

ja", "Vilma-nénije" beállt a nyugdíjba vonultak sorába! 

Gyermekek sokasága 

nőtt fel a keze alatt 

úgy, hogy azok az 

akkori gyermekek, 

mostanra már anyuká-

vá és apukává értek. 

Most tanácsait megfo-

gadva nevelgetik im-

máron az Ő "unokáit". 

Mindent megtett azért, hogy tudását átadhassa minden 

Édesanyának és Édesapának! Mindig áradt belőle a nyuga-

lom, szeretet és óvó gondoskodás. 

Kívánjuk neki, hogy néha-néha visszagondolva a munkás-

évekre élvezze a gondtalan pihenés időszakát! 

 
 

Átadó ünnepség 

Ásványráró Kö-

zség Önkormány-

zata a 2009-es év 

végén a Nyugat-

Dunántúli Opera-

tív Program kere-

tein belül nyújtot-

ta be pályázatát 

középületek akadálymentesítésére.  

Az általános iskola akadálymentesítése befejeződött, így 

2011. március 21-én délelőtt 11-kor átadásra került. Az 

átadási ünnepségen sajtótájékoztatót adtunk a projekt 

megvalósulásáról, az elért eredményekről.  

 

Bartók-hét az iskolában 

 

Bartók Béla születésének 130. évfordulója tiszteletére az 

iskolában kulturális rendezvényeken vettek részt a diákok.  

Összemérték tudásukat 

szépolvasásból, vers- és 

prózamondásból. Le-

mezborítót alkottak A 

fából faragott királyfi, 

A kékszakállú herceg 

vára c. művekhez, 

illusztrációkat, bábokat, 

diafilmet, plakátot, 

életúttérképet készítettek, s emlékműsoron népdalokkal, 

hangszeres előadásokkal tisztelegtek a neves magyar mű-

vész előtt. 

 
 

Szavalóverseny 

Ásványrárón 

Az iskola a 

költészet napja 

alkalmából 

körzeti vers- és 

prózamondó 

versenyt rende-

zett. A diákok 

repertoárjában 

Arany Jánostól 

Varró Dánielig, La Fontaine-től Villonig szerepeltek a 

művek sokszor már-már művészi tolmácsolásban. 

A díjazottak Darnózseliről Horváth Fanni Kata, Horváth 

Sára, Nagy Barnabás, Nagy Orsolya, Soós Dorina, Szeitz 

Gréta, Hédervárról Fehér Martin, Szalai Kamilla,Tóth 

Réka, Ásványráróról Foltányi Edina, Mayer Alex, Mátyus 

Boglárka, Mátyus Rebeka, Molnár Zsófia, Náznán Rebe-

ka,Vadász Bálint. 

 
 

Óvodásaink Duna-

szentpálon 

Az óvoda nagycso-

portosainak szerep-

lése Dunaszentpálon 

a X. Gyermekjáték 

és Néptánc fesztivá-

lon.  
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Böjt idején 

Március havát meghatározza a böjt, mely mint önmagun-

kat fegyelmező szokás, szinte egyidős az emberiséggel, s 

nem pusztán a trend diktálta újkori vívmány. 

Már az ókorban is böjtöltek; vagy azért, hogy kiengesztel-

jék a haragvó isteneket, vagy azért, hogy elősegítsék a 

papok és papnők istenségekhez való közelebb jutását. De 

böjtöltek egészségügyi szempontból is, hogy növekedjen a 

szervezet ellenálló képessége, hogy helyreálljon a lelki 

egyensúly, a szellemi erő, vagy vallási felajánlásból von-

ták meg maguktól a falatot, hogy beteg szeretteik felépül-

jenek. 

A böjt ideje és a jóllakás tilalma 

 

A hamvazószerda és nagypéntek közötti időszakot egykor 

- főleg a vidéki Magyarországon - szigorúan megtartották. 

Böjti időszak alatt tilos volt lakodalmat, bálokat és külön-

böző zenés összejöveteleket tartani. 

Napjainkra persze már sokat enyhült a szigorúság: először 

a zsírral való főzés tilalma szűnt meg, majd a húsfogyasz-

tás negyvennapos tilalma. Manapság böjtös napnak csak a 

hamvazószerdát és a pénteki napokat tartják meg, vagyis 

ezeken a napokon nem lehet húst fogyasztani, és jóllakni is 

csak egyszer lehet. 

 

Jellegzetes böjti ételek Ásványrárón a régi időkben 

Ekkor volt a kukoricaételek 

fogyasztásának az ideje. A jó 

puhára főzött kását vajjal, 

tejföllel, cukrozott tejjel 

lehintve tálalták. Ha dödöllét 

akartak készíteni, a kész 

kását még egy kevés liszttel 

besűrítették, teljes lehűlés 

után nagyobb galuska formá-

ra kiszaggatták, forró zsira-

dékkal leöntötték, jól nyakon 

öntötték tejföllel, túrót kever-

tek hozzá, s pár percnyi for-

rósítás után tálalták. Kukori-

calisztből készült a gombóc 

és a prósza is. 

Szokás volt, különösen a 

pénteki napokon a sóban-

vízben főtt kukorica, de a bab 

ilyetén főzése is gyakori volt. 

Gyakori böjti eledel volt a 

csiripiszli, más néven kőttés. 

Ehhez a búzát vagy kétsze-

rest (búza és rozs keveréke) 

csíráztatták, s amikor a csíra 

1-1,5 cm-re kihajtott, desz-

kán finomra vágták, utána 

mozsárban még meg is tör-

ték. Ezt a zúzalékot szitán 

átmosták, s a kapott édeskés 

émelygős lével és liszttel 

sűrű masszát kevertek. Ezt 

lábasokba, kuglófsütőkbe 

tették. Minden edénybe egy-

két szál nádcsövet tettek, a 

sütés közben ezen távoztak a 

gázok, gőzök. Jól fűtött 

kemencében sütötték. 

Közismert táplálék volt az 

ecetes tojás és az ecetes-

tormás. Ezt a se nem le-

ves, se nem főzelék beha-

bart ételt cukorral és tor-

mával ízesítették. 

A sült ételek is egyszerűek 

voltak: túrós vagy darás 

táska. Túróval vagy dará-

val száraz rétest sütöttek, a 

tésztát még sütés előtt 

tenyeres darabokra vágták, 

a széleit összenyomkod-

ták, hogy ne folyjon ki 

belőle a töltelék. A meg-

sült tésztára tejes levet 

öntöttek. 

A böjti ételek sorából 

Duna menti település 

lévén nem hiányzott a hal 

sem, amit sohasem sütöt-

tek bő zsírban, csak a tepsit 

kenték ki, hogy le ne égjen, 

és a hal utána a saját zsírjá-

ban sült meg jó ropogósra. 

A mai halászlé helyett pedig 

egyszerű hallevest főztek. 

Ilyen és ehhez hasonló éte-

leken élt a falusi emberek 

zöme, de volt, aki az ön-

megtartóztatást annyira 

betartotta, hogy pénteken 

csak vizet ivott, szombaton 

csak kenyeret és vizet vett 

magához. 

 

 

(Tamás Gyula: Feltámadás a hullámsírból c. könyve alapján) 

Banyár Károlyné 

 

 

Megindult honlapunk 

 

Figyelmükbe ajánljuk a község 

honlapját, melynek elérhetősége 

www. asvanyraro.hu. 

Kérjük, nézzenek körül oldalunkon, 

tekintsék meg képeinket, informáci-

óinkat, és ha bármiben segíthetünk 

vagy kérdésük van, szívesen állunk 

rendelkezésükre! 

 

Véradás 
 

Önkéntes véradásával április 7-én 

81 lakosunk (köztük kilenc új vér-

adó) bebizonyította emberbaráti 

segítőkészségét, melyért a megsegí-

tettek nevében ezúton is köszönetet 

mondunk és további jó egészséget 

kíván: 

Vöröskereszt Szervezet Vezetősége 

 

Köszönet 

 

Köszönetet mondunk támogatóink-

nak a közterületeken elhelyezett 

szemétgyűjtőkért, valamint a sport-

pálya melletti nézői ülőhelyekért. 

Használjuk őket rendeltetésüknek 

megfelelően, hogy minél tovább 

szolgálják kényelmünket! 

 

 

 

Következő számainkban Közös dolgaink címmel rovatot indítunk, melyre várjuk írásaikat, ötleteiket, javaslataikat, illetve aki-

nek a birtokában olyan írás van, amelyet a közzel megosztana, azt szívesen fogadjuk. Megjelentetjük hirdetményeiket minimális 

ellenérték fejében. 

Az újság megjelentetéséhez szívesen fogadjuk ötleteiket, anyagi támogatásaikat. 
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Húsvét- Jézus feltámadásának ünnepe  

 
Idén kicsit később van húsvét napja. Hogy miért? Az ün-

nepet a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte 

utáni vasárnapon tartják. Innét számolnak vissza 40 napot, 

(kivéve a vasárnapokat) nagyböjt kezdetéig, hamvazószer-

dáig. Ezért nincs minden évben ugyanazon a napon. 

A húsvét liturgikus színe a fehér, az öröm színe. Tulajdon-

képpen minden vasárnap húsvétot ünneplünk, de a húsvét 

főünnep, és naptárilag is körülbelül Jézus feltámadásának 

időpontjára esik. 

A húsvétra való felkészülés ideje a nagyböjt, melynek 

kiemelt hete a nagyhét. 

A nagyhét két szakaszra oszlik: 

Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulásának emlékeze-

te. Ezen a napon barkát szentelünk. 

A három szent nap Jézus 

szenvedésének és halálának 

emlékezete. 

Nagycsütörtök az utolsó 

vacsora, nagypéntek Jézus 

szenvedésének és halálának 

emléknapja. 

Nagyszombat éjjel már kör-

menetben ünnepeljük Jézus 

feltámadását: 

 „Föltámadt Krisztus e napon! 

 Álleluja! Hála légyen az Istennek! 

 Hogy minden ember vígadjon, 

 Álleluja! Hála légyen Istennek!” 

 

 Sáling Györgyné 

 

Beteljesedett 
 

Áll a kereszt. 

Csendes moraj. 

Setét feszül. 

A szél elül. 

 

Fülledt a lég.  

Még várni kell. 

És fájni még. 

És tűrni még. 

 

A vér csorog. 

Az őr figyel. 

Felnézeget.  

Már nem nevet. 

 

Tikkadt a száj. 

A szív kihagy. 

Zihál a mell. 

A csend fülel. 

 

Nincs enyhülés. 

Szél sem hűsít. 

A láza nő. 

Már égető. 

 

Egy szusszanás. 

Nincs több erő. 

Lidércnyomás: 

A fulladás. 

 

A fej lecsüng. 

A szem lezárt. 

Az arc fehér. 

Szenny rajta, vér. 

 

Moraj szűnik. 

Nagy dörrenés. 

Ökölbe kéz. 

Szem égre néz. 

 

Atyám, Atyám! 

Nyújtsad kezed! 

Most lelkemet 

Adom Neked! 

 

Egy nő zokog. 

Körötte csend. 

Száj néma lett. 

Halott a test. 

 

Gyilkos tömeg. 

Most hallgatag. 

Mit itt talál: 

Élethalál. 

 

Nyugodt a test. 

Véres szobor. 

Mit félve várt, 

Elérte hát. 

1990. 

Kovácsné Szabó Anna 

 

Áldott, kegyelemteljes húsvéti ünnepeket 
kívánunk minden kedves olvasónknak! 

 

Tatainé Popp Rita polgármester, 

a Képviselő-testület és szerkesztők 
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Római Katolikus Egyházközösség az ásványrárói plébániáról 
 

Az „Asvan prope Raban” kifejezés, 

illetve helymegjelölés egy 1251-es 

keltezésű oklevélben szerepel. A 

„prope Raban” Győr-közelséget 

jelenthet. A „prope” latin szó és 

közelséget jelent, a másik Győr 

német Raab nevéből íródhatott 

ebben a formában. Ráróról a Pan-

nonhalmi és Tihanyi apátság birtok-

levelében történik említés. A vidé-

ken a Héderváry család a birtokos 

és egyben ők a kegyurak is.  

Ásvány plébániája középkori 

eredetű. Pázmány Péter esztergomi 

bíboros-érsek 1629-ben rendelt el 

összeírást az Esztergomi Főegy-

házmegyében. Ez az összeírás a 

török előtti viszonyokat is mutatja 

még. Ásványt a komáromi főespe-

resség plébániái között említi. Ráró 

Ásvány filiája (leányegyháza, 

melynek van temploma, de nincsen 

plébániája).  

Ásvány temploma a XIV. század-

ban, vagyis az 1300-as években 

épült Szent András apostol tisztele-

tére. 1658-ban újjá kellett építeni, 

majd 1820-ban ismét ez követke-

zett. 1904-ben pedig megtoldják a 

kereszthajóval. Ekkor nyeri el mos-

tani formáját. 

A rárói templomot az 1638-as 

árvíz pusztította el. Úgy látszik, 

hogy akkor csak az ásványi újjáépí-

tésére futotta, mert a mostani temp-

lomot Ráró kegyúri családja a 

Wenckheim grófok építtetik 1903-

ban Szent Rókus tiszteletére. 

A plébánia is középkori eredetű. 

A mai plébánia épületét 1957-58-

ban építették. A plébánosok meg-

szakítás nélküli sora 1628-tól isme-

retes. Az anyakönyvezés is meg-

szakítatlan az 1681-es évtől napja-

inkig.  

 

Röviden néhány aktuális ügyről: 

A vallásos élet megnyilvánulásai a szentmisék. Ásványon vasárnaponta fél 10-kor, köznapokon kedden és pénteken van 

szentmise. A rárói vasárnapi mise 8-kor kezdődik, és még csütörtökön este is van szentmise. 

Az idei húsvéti eseményeket a Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton egységesen 18.00-kor kezdő szertar-

tások végzésével ünnepeljük. (Nagyszombat valójában már húsvét éjszakája. Ezt a liturgia szépen mutatja. A szertartás kere-

tében ételt is szentelünk és az időjárás függvényében körmenetet is tartunk.) 

 

Pitymallati randevú  

A napot égre csalogatón, üdén szól a feketerigó hajnali 

éneke. Már kora virradatkor ott billeg a kibomló, hófehér 

virágú cseresznyefaágon. Milyen csodálatos ebbe a trillá-

zásba ébredni! Orrom picit fitosra emelem, s hunyt szem-

mel, mélyen besóhajtom a frissen zöldellő fű vad-vizes 

szagát, mely időnként keveredik a gyümölcsfák érzéki 

pompájának illatával. Nem állhatom meg, arcom fúrom a 

fehérségbe, melyet napközben a méhek felajzott tánca 

őrült zsongással udvarol körül. A varázstól szabadulva 

sárga virágpor prüszköltet. Fürkészem a messzeséget. Ott, 

ahol hasad az ég alja, rőtvörösen kifeslik a látóhatár. Nyúj-

tózkodik az ébredező Nap. Az ég tengerkékje alatt kis 

fekete „fenegyerekek” gyülekeznek sűrű hadrendben, 

elijesztve habosfehér társaikat. Én nem riadok vissza. 

Könnyed szökkenéssel elindulok. Apró remény vibrál 

bennem…, vajon várni fog rám? Láttam, hogy megérke-

zett, sürgött-forgott, serényen építkezett. Hisz napokon 

belül itt lesz a párja is, javításra szorul régi otthonuk…, de 

ma már talán eljön, vigyázni engem, ahogy szokta. Kíván-

csi izgalommal kémlelem a helyet, ahol sejteni vélem…, 

hopp! Ijedtem kapom szemem az általam gyúrt ösvény 

zöldjére. Cipőm orra előtt komótosan araszolgat egy csiga 

hátán a házával, búvóhelyet nyújtó lapulevél alá. Ej, fut 

rajtam át a gondolat, visszafele nehogy összetörjelek! 

Átbújok az épphogy kerítésrésen, s máris kocogásra vál-

tok. Évek óta kijárok ide, hogy a derengő fényben rójam a 

köröket, egészen addig, míg hátamon a verejték vékony 

szálakon szalad a derekam felé. Kiérek a mogyorófák 

takarásából és …, és ott áll! Büszkén, peckesen, szaporán 

felém tekintgetve …, nahát, izgatottan lesi jöttömet! Ör-

vendezve kiáltok, hogy Isten hozott! Erre ő égnek emeli 

csőrét, s hangos kelepeléssel válaszol, majd tovább matat a 

vizes fűben. Úgy tesz, mintha nem érdekelném. Lépeget 

erre, lépeget arra …, néha fél lábon jógázik…, de fejével, 

sandán lesve, végig követi a mozgásomat. Megmosolyog-

tat. Néha elsuhan pillantásom a sziromló és elsziromló, 

fűben búvó apró virágok szerény szépsége felett…, vi-

gyázva kerülöm őket. Máskor a fűszál tűhegynyi csúcsán 

billegő harmatgyöngy lopja az érzést, hogy fáradok. Egyre 

színesebb és hangosabb a madárdalárda, házőrzők feleselő 

harciassága töri a csendet… Távoli tornyok harangjátéka 

válaszolgat a mi templomunk öblösen hívogató giling-

galangjára. Ébred a falu. No még egy…, majd fújtatva 

megállok. Nagyot nyújtok az izmaimon, s szemem sarká-

ból figyelem, ahogy a magasban pajkos fogócskába kezde-

nek a szürke-sötét-puha vattaságok. Némelyik bukfencet 

hány, másikuk tótágast áll…, aztán beveszik a játékba Szél 

úrfit is, úgy röppennek, fodrozódnak, gomolyognak, hátára 

pattanva lovagolnak…ártatlan hancúrnak tűnik…Ej, de 

zabolátlanok, egyre féktelenebbül járják…, csak nehogy 

sírásba görbüljön ez a rakoncátlan duhaj, s a könnyárban 

elúszik a vigalom! Hopp, egyikük már veszejtett is a töm-

lőjéből! Homlokomon toccsan. Most meg a Szél kócolja 

szemtelenül arcomba hajamat, bebújik a gúnyám alá…, 

nohát, micsoda módi…, kikezdi a fák büszke törzsét…, 

gólyám megrémült tolla kavarog a gyepen…, menekülőre 

fogjuk mindketten. Mielőtt elérném az aligkerítésrést, 

hirtelen szétrebbennek az imént még vagány légiakrobaták. 

Váratlanul erős fénnyel tör közéjük a Nap, mint valami 

nyáját terelgető, jobbra a fehérhabosak, balra a szürke-

sötétek…a Szél is nagyobb tisztelettel bír…Most már 

minden rendben van, fut át rajtam megnyugvással, ma 

elmarad az égzengés. Szép napom lesz. 

Kovacsics Marcsi 
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A humor és a mosoly hatalma 
Az élet nem keserűség! 
A világ teli van gondokkal, megoldatlan problémákkal. 

Mindenki állandóan el van keseredve ezer dolog miatt. 

A gyerek élete nagyon komoly kihívás: fel tud-e öltözni, 

meg tudja-e kötni a cipőjét, kiömlött a víz, eltörött a pohár, 

nem tudja megjegyezni a verset, az udvaron elesett, s vég-

zik a térde, stb. 

Persze a kép nem ennyire sötét, azért vannak sikerei is. 

Mert van, aki fel tud öltözni, meg tudja kötni a cipőjét – 

hát ennek örülünk s kikerülhet az „Én már tudok cipőt „ 

házikó ablakába a jele. Sikerülhet szépen a festménye, s 

dicséretképpen kitűzzük a faliújságra. Ha végig tudja 

mondani a verset (bár mint tudjuk „minta mókus” lesz 

benne esetleg) megtapsoljuk, ha jól csinál valamit, gratulá-

lunk neki. Jutalmazunk, büntetünk, értékelünk, összevon-

juk szemünket Jenőke láttán, aki csak úgy ül, semmit sem 

teljesít, viszont nagyon kedélyesen „elvan”, vigyorog a 

világba. S alig tudjuk felidegesíteni bármilyen elvárásunk-

kal!! 

Pedig hát nagy érték az övé: a maga 3-4-5 éves ártatlan 

lelkével teljes egészében élvezi az életét! Élvezi annak 

minden napját! Eszünkbe jut-e egyáltalán, hogy az élet 

nagy „Én már tudok boldogan élni” házikóján még csak 

egy ablakot sem tölthetne be az „Én már tudok cipőt kötni” 

transzparens, nem lehetne más, mint egy porszem! S bi-

zony nagyon kevesünk jele kerülhetne ki az „Én már tudok 

boldogan élni” házikó ablakába! 

Valahogy, mintha már itt az óvodában elvetnénk a célt, s 

összekevernénk az eszközzel!! Mert mi lebeg a szemünk 

előtt: tudnia kell cipőt kötni, tudnia kell emberalakot raj-

zolni, tudnia kell halmazolni, tudnia kell öltözni, …, mert 

mi lesz az iskolában!!! 

Ahelyett, hogy életérzésünket az hatná át, hogy ez a nap 

letelik, akkor az életünk egy napja lesz, amiből nincs is 

olyan sok, hát tegyük kellemessé mindannyiunk számára! 

Az óvó néni és a gyerekek számára is! 

Mi kell ahhoz, hogy kellemesebben éljünk? A gyerekek-

nek az, hogy ne essen hasra – mert ez már levon a kelle-

messég érzéséből. Az óvó néninek szintén az, hogy ne 

lógjon a gyerek cipőfűzője, ne essen hasra, ne bőgjön, ne 

kelljen elrohanni összevarratni a gyerek fejét – de mégse 

neki kelljen állandóan 30 pár cipőt fűzögetni. Hát ha 

mindkettőjük életét kellemesebbé teheti egy cipő bekötése, 

fogjanak össze! Fogjanak össze amit „elvágólag” kell 

megoldani? Dehogy! Egyszerűen négyszemközt meg lehet 

egyezni, hogy iszonyúan zavaró ez az állandóan lógó cipő-

fűző, hát gyere legyünk úrrá felette közösen! És ne kelljen 

bőgni közben, hogy nem megy, azért sem megy, nem sike-

rül, iszonyú, …, hanem lehessen jót vihogni, s akár po-

tyoghatnak is a könnyek, de a nevetéstől: nem megy, azért 

sem megy, nem sikerül, összegubancolódik! 

Ne felejtsük el, vizet önteni is azért kell tudni, hogy ne 

legyünk szomjasak, sepregetni is azért kell tudni, hogy ne 

nyeljen el a kosz! Az elsajátított cselekvéssorért cserébe a 

jutalom nem más, minthogy pl. olthatjuk a szomjunkat! 

(Hogy közben finomodik a szem-kéz koordináció, a fi-

nom-motorika, stb. …Ez igaz, de nem cél, hanem – el nem 

hanyagolható – melléktermék!) 

 
 

Az elkövetkezendő időszak óvodai eseményei, programjai 

 

Április 13-án (szerda) fényképész jön óvodánkba (csoport, egyéni, anyák napi). 

Április 15-én (péntek) 12.00 – 16.30 óráig húsvéti vásárt rendezünk. A befolyt összegből az óvodás gyerekek játékeszköz 

állományának bővítését tervezzük. 

Április 19-én (kedd) a győri „Holle Anyó” Színház látogat el óvodánkba. 

Április 22-én (péntek) a nagycsoportosok meglepetésként húsvéti fát készítenek. Mindhárom csoport a húsvéti fészek keresése 

után megemlékezik a Jeles napunkról – húsvétról. 

Május 2-án (hétfő) 17 órakor tartjuk óvodánkban az anyák napi köszöntő ünnepségünket. 

Május 4-én (szerda) bérletes színházi előadásunk 4. meséjét tekinthetjük meg a „Csörgősipka” Színház előadásában. 

Május 18-án (szerda) 16 órától fogadóórát tartunk mindhárom csoportunkban. 

Május 19-én (csütörtök) 11 órától egy zenés műsort tekinthetünk meg az óvodában Ágoston Anita vendégszereplőtől. 

Május 27-én (péntek) tartjuk óvodánk udvarán a gyermeknapot. 

Június 3-án (péntek) elballagnak a nagycsoportosaink az óvodából. 

Július 4-től (hétfő) július 29-ig (péntek) karbantartási munkálatok végrehajtása miatt az óvodánk nyitva tartása szünetel. 

Kovacsicsné Lakatos Krisztina 

óvodavezető 

 
 

Iskolai programok április – május – június hónapokban 

 

Április 14.:  Színházlátogatás, bérletes előadás 

Április 21-26.:  Tavaszi szünet 

Április vége:  Papírgyűjtés 

Április vége:  Barkács délután 

Április:  Örökbe fogadott területek tisztítása 

 (szemétszedés) 

Április – május:  Ovisuli 

Április – május:  Tanulmányi és sportversenyek 

Május eleje:  Anyák napja 

Május 9.  6.: osztályosok kiegészítő 

 kompetencia mérése 

Május 20.:  Gyermeknapi kirándulás Budapestre 

Május 25.:  Országos 4. osztályos képesség-, 

 6., 8. osztályos kompetenciamérés 

Június 6-9.:  Somogyi-hét 

Június 9.:  Kulturális gálaest 

Június15.:  Utolsó tanítási nap 

Június 18.:  Ballagás, évzáró 



 

[Ide írhatja a cég nevét] | [Ide írhatja a cég címét] 
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Minden ismerős 

Nincs új a fű felett. 

Minden új: ó, poros. 

A most fakadt rügyekben 

Holt létezések árama zsendül. 

Miért hökkensz meg tűnt moccanások 

Holnaputáni újraköszönésén? 

Hisz mindent láttál már  

Az élet másikpolcain. 

Mert „minden körbeér”- 

Mondta Sándorunk. 

Isten fantáziája abban áll, 

Hogy megálmodott néhány elemet, 

S belőlük Mindenség-Palotát emelt. 

Kevés téglából egy Örök Végtelent. 

Kovácsné Szabó Anna 

 

 

ÁPRILIS 

 

Egy szellő felsikolt, apró üvegre lép 

s féllábon elszalad. 

Ó április, ó április, 

a nap se süt, nem bomlanak 

a folyton nedvesorru kis rügyek se még 

a füttyös ég alatt. 

 

MÁJUS 

 

Szirom borzong a fán, lehull; 

fehérlő illatokkal alkonyul. 

A hegyről hűvös éj csorog, 

lépkednek benne lombos fasorok. 

Megbú a fázós kis meleg, 

vadgesztenyék gyertyái fénylenek. 

Radnóti Miklós: Naptár (részletek) 

 

Civil szervezeteink 

Ásványráró Önkéntes Tűz-

oltó és Polgárőr Egyesület 

Az egyesület elődjét, az "Ás-

vány-Rárói Önkénytes Tűzol-

tó Egylet" 1885-ben alapítot-

ták, az azóta eltelt időben 

folyamatosan részt vett a falu 

életében, 2007-ben újraszer-

veződött, az itt tagként részt-

vevő régi tűzoltók elégedett-

ségükről adtak hangot. Bíz-

ván mondhatják, hogy az 

egyesület tagjai olyan csapa-

tot alkotnak, amire nemcsak 

Ásványráró lehet büszke, 

hanem a környező települé-

sek egyesületeinek is példát 

mutat. 

Nyitva van az aranyka-

pu…” Egyesület 

2007-ben alakult meg az 

egyesület. Céljuk a falu 

életének színesebbé tétele – 

főképp gyermekes családok 

számára. Rendszeresen tarta-

nak játékos, kreatív, fejlesztő 

foglalkozásokat a 3 év alatti 

gyermekek számára, melyre 

minden apróságot szeretettel 

várnak édesanyjával együtt. 

Ez az idő a kicsinek segít a 

fejlődésben, a szocializáció-

ban, az anyukának pedig 

kikapcsolódás. 

 

 

Páva kör 

Az együttes 1984-ben ala-

kult azzal a szándékkal, 

hogy közvetlen környeze-

tünk, a Szigetköz népha-

gyományait megőrizze, 

ápolja és bemutassa. Munká-

jukhoz sok segítséget kaptak 

Dr Timaffy László és Dr 

Barsi Ernő néprajzkutatók-

tól, akik a hasznos szakmai 

tanácsokon túl értékes ösz-

szeállításokkal is ellátták a 

csoportot. Az együttes Tóth 

György vezetésével fennál-

lása óta számos elismerés-

ben részesült. Bár a tagok 

időnként változtak, de töret-

len lelkesedéssel folytatják 

hagyományaikat. 

Nyugdíjas Klub 

Az Ásványrárói Nyugdí-

jas Klub 2004-ben ala-

kult 60 fővel. 2011-ben 

lemorzsolódás, halálese-

tek miatt 33-an vannak. 

Havi rendszerességgel 

összegyűlnek, tartalmas 

rendezvényekkel színesí-

tik tagjaik életét. 

Nyugdíjas Klubon belül 

2008-ban megalakult 

Vadvirág Tánccsoport 

néven 10 fővel a tánc-

csoport. 

 

 
Szemétszedés!!! 

2011. április 16-án (szombat)9.00 órakor országos sze-

métszedési akciót szervezünk. 

Gyülekező 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal udva-

rán!  Várjuk a gyermeket és a felnőtteket, hogy minél 

többen vegyünk részt a megmozduláson!  

Segítségüket előre is köszönjük!  

Felhívás! 

 

A Falu Szépítő Egylet tagjai felhívással fordulnak a La-

kosság felé. A Körforgalom területét szeretnék virágokkal 

díszíteni, amihez mindenfajta anyagi segítséget szívesen 

fogadnának. Akinek szándékában áll támogatni kezdemé-

nyezésüket, megteheti Varga Gábornénál (rárói bolt). 

Köszönettel: Falu Szépítő Egylet tagjai 

 
A Római Katolikus Egyház adószáma: 0011. Kérjük, rendelkezzenek adójuk 1 %-áról, támogassák egyházunkat! 
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AZ ÚJ TAVASZRA 
„Az új tavasz játékos ujja / Rügyet sodort az ághegyen..” 

A Tóth Árpád idézet harmadik és negyedik sorát a rejtvény vízszintes 1. és függőleges 12. sorában olvashatják. 

 

Vízszintes:  1. Az idézet harmadik sora . 12. Játszótéri 

eszköz. 13. Időegység. 14. Nehéz súly, Arany János sza-

vával. 15. Indíték. 16. Színmű szereplője. 18. Szóösszeté-

tel előtagjaként kővel való kapcsolatot jelöl. 20. A ger-

mánium vegyjele. 21. Népvándorlás kori germán népcso-

port. 22. Az USA egyik szövetségi állama. 25.A króm és 

a kén vegyjele. 26. Flandriai folyócska. 28. Egykori, 

neves labdarúgónk (Zoltán) 29. Neves zenetörténész volt 

(Kálmán) 30. Téli nyakbavaló. 32. Vonatkozó névmás. 

33. Ida, becézve. 34. Kötöznivaló! 37. Szántóeszköz 

része. 39. Sértetlen. 40. Kelta néptörzs. 41. Világűr, régi-

esen. 42. Rakodni kezd! 43. Valamihez szorosan simuló. 

46. Arra a helyre szúr. 48. Japán város az Izu félszigeten. 

49. A hét vezér egyike. 51. Hordómérték. 52. Városka az 

USA Új-Mexikó államában.  54. Rakás. 56. Kívánság. 

58. Ismert szó a Halotti beszédből. 59. Ostorféle. 61. 

Szoknya. 62. Részben elzár! 63. Skót nemzeti viselet. 64. 

Erről a tokajiról azt tartják: a királyok bora, a borok kirá-

lya. 66. A bárium vegyjele. 67. Fiatal tyúk. 69. ... right! 

71. Az ... tizenkilenc, a másik egy híján húsz. 

Függőleges: 1. Csúszós. 2. A mangán vegyjele. 3. Vala-

mely időtől fogva. 4. Becézett Salamon. 5. Talajművelő 

eszköz. 6. Ellenérték. 7. Dunamenti kikötőváros Románi-

ában. 8. ... Troll; H. Heine elbeszélő költeménye. 9. Elő-

tagként valaminek az új voltát jelenti. 10. Eger határai! 11. A torok kéményseprője! 12. Az idézet negyedik sora. 17. ... mars! 

19. Fohász. 22. Tornaóra, az iskolások szavával. 24. Gyalogos katona. 25. Nem szép, sőt! 27. Cibáló. 29. Erre a helyre tevő. 

31. Távközlési berendezés. 33. Japán grafikus (Masuo). 35. Belga fürdőhely Liége-től délre. 36. Mint előtag földdel való kap-

csolatot jelöl. 37. Rába ...; győri futballklub. 38. Az izmokban rejlik. 44. Ferde tornyáról nevezetes olasz város. 45. Afrikai 

köztársaság, fővárosa Bamako. 47. Katar fővárosa. 49. Az az idő, ami alatt valami végbemegy. 50. A kelleténél többnek tart. 

53. Osijek magyar neve. 54. Víziállat. 55. Valamitől eltérő. 57. Ritka férfinév. 59. Öbölnek is nevet adó német kikötőváros. 60. 

Fémtömegcikk. 63. Cseh fizetőeszköz, röv. 65. Olyan módon. 68. Ámon ...; egyiptomi főisten. 70. Libra, röv. 72. Részben 

elnyer!  

 (Mezey László) 

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE 

9177 Ásványráró, 

Rákóczi u. 14. 

Hétfő: 8.00 -12.00 

Kedd: 8.00-12.00, 13.00 -17.00 

Szerda: nincs ügyfélfogadás 

Csütörtök: 8.00 -12.00 és 13.00 -

16.00 

Péntek: 8.00 -12.00 

Telefonszám: 

96/576-053, 96/576-054, 

Mobil: 06-20/253-9699 

FELNŐTT HÁZIORVOSI 

RENDELÉS 

 

Dr. Kaszás György 

Rendelési idő: 

Hétfő, kedd, szerda, péntek: 

7.00 –10.00 

Csütörtök:14.00 –15.30 

 

KISTÉRSÉGI GYER-

MEKJÓLÉTI ÉS CSA-

LÁDSEGÍTŐ KÖZPONT 

GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLATA ÁS-

VÁNYRÁRÓN 

 

Varga Imre 

Elérhetőség: 

06-20/497-0445 

 

KÖZSÉGI 

KÖNYVTÁR 

 

Nyitva tartás: 

Hétfő, kedd: 

14.00 – 18.00 

Szerda, csütörtök: 

14.00 – 16.00 

 

Falugazdász: 
Sántha Ferenc 

Csütörtökönként 10.00-12.00 óráig 

Építéshatósági ügyek: 
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal 

Építéshatósági Osztály 

96/577-800 
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