
 

 

Kedves Olvasóink! 

Szeretettel köszöntöm Önöket a harmadszor megjelenő újságunk hasábjain. 
Néhány gondolat a Falunapról: 
Köszönettel tartozunk a vállalkozóknak, akik adományaikkal támogatták a Falunap megvalósulását. 

Nagyon hálásak vagyunk azoknak, akik segítettek és munkájukkal hozzájárultak, hogy ez a nap létrejö-
hessen, a programok probléma, illetve akadálymentesen lezajlódjanak. A háttérprogramokban való 
részvételért és segítségért köszönet mindazoknak, akik részesei voltak. 

Természetesen a fellépőknek is köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat és színesítették a prog-
ramjainkat. 

Tisztelettel megköszönöm kiállítóinknak, hogy elhozták munkáikat és megajándékoztak bennünket a 
látvánnyal. Mindegyiküknek további sok sikert és alkotási vágyat kívánunk. Gazdagítsák környezetü-
ket, és ha tehetik, tanítsanak, oktassanak másokat is az alkotás élményére. (Képriportunk az 5-6. oldalon). 

 
Amint látják, megújult a körforgalmunk is. Köszönjük az adományozóknak, a kivitelezést megvalósí-

tóknak, akik lelkesen tettek azért, hogy megszépülhessen és megújulhasson az a terület, ami a legfrek-
ventáltabb és a településen keresztül haladóknak legjobban feltűnik. 

 
Július első hétvégéjén lezajlott a lomtalanítás. A faluból extra mennyiségű szemetet szállított el a 

Rekultív Kft. 624 m3 lomtalanítandó anyagot vittek el. A részünkre térítésmentesen felhasználható évi 
keret mennyisége: 161 m3. A fennmaradót pedig ki kellett volna fizetni (4.200,- Ft/m3-es áron), de a 
Rekultív Kft. számunkra nagyon kedvezően mérlegelte a helyzetet és hozta meg döntését, miszerint az 
idei összegyűlt mennyiséget térítésmentesen szállították el.  

Köszönjük segítőkészségüket és az irányunk tanúsított jóindulatukat. 
Tatainé Popp Rita 
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Ásványráró Képviselő-testületének időszaki kiadványa 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztelt Adózók!  

Ásványráró Község Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátása szempontjából kiemelt fontosságú az 
Önöktől érkező adóbevétel, hiszen a saját bevételek nagy része ebből származik. A 2011. évi költség-
vetésben előirányzott éves adóbevétel: 35.536 e Ft. Az első félév bevétele 20.443 e Ft. A fenti adato-
kat figyelembe véve, az első félévben 57 %-ban valósult meg az adók beszedése. 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 37. § alapján a helyi adók 
(beleértve a helyi iparűzési adó második félévi adóelőlegét is), a gépjárműadó és más, az önkormány-
zat felé teljesítendő kötelezettségek következő félévi részletét 2011. szeptember 15-ig lehet késedel-
mi pótlékmentesen megfizetni. Az Art. 43. §-a alapján az adózókat évente legalább egy alkalommal 
tájékoztatási jog illeti meg adószámlájuk egyenlegéről. 

Ha az adószámla tartozást vagy túlfizetést mutat, az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámlá-
jának egyenlegéről és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról az adózók részére értesítést 
ad ki. Az egyenleg értesítőn a 2011. augusztus 4. napjáig befizetett és könyvelésre került tételek szere-
pelnek. 

Kérjük adózóinkat, szíveskedjenek az egyenleg értesítő kézhezvételét követően az abban szereplő 
adatokat egyeztetni a birtokukban lévő bizonylatokkal (pl. csekk, bankszámla kivonat, stb.). Amennyi-
ben eltérést tapasztalnak, kérjük jelezzék a Polgármesteri Hivatalban, ellenkező esetben pedig kérjük 
intézkedjenek a tartozás megfizetése iránt, valamint a fenti határidőre adófizetési kötelezettségüknek 
szíveskedjenek eleget tenni! 
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Védőnő kinevezése: 

A Képviselő-testület többszöri álláspályázat kiírása után a védőnői feladatok ellátására Ásványrárón határozatlan 
időre területi védőnőt nevezett ki. Az új védőnő Kálmán Zsoltné sz.: Horváth Judit, aki szeptember 1-jével kezdi meg 
munkáját a községben. Önálló védőnői tanácsadás időpontja: hétfő 8.00 – 10.00 óráig, csütörtök 12.00 – 15.00 órá-
ig. 

Intézményi átszervezés:  

Ásványráró Község Önkormányzata 2011. augusztus 1-jei hatállyal a közoktatási intézményének az átszervezéséről 
döntött a feladat ellátásának gazdaságosabb megszervezése érdekében. A Képviselő-testület több településsel is 
tárgyalt az átszervezésről. 

Augusztus 1-jétől kezdődően a Somogyi József Általános Iskola és Óvoda, mint tagintézmény a Kimle, Károlyháza 
és Ásványráró Nevelési, Oktatási Intézményi Társulás fenntartásában működik. A tanulói és a közalkalmazotti jogvi-
szonyokat nem érinti az átszervezés. Az ásványrárói gyerekek továbbra is 1-8. osztályig helyben veszik igénybe az 
oktatást. 

A Társulásban történő működtetést a Közalkalmazotti Tanács, a Nevelőtestület, az Alkalmazottak Közössége, a 
Szülői Munkaközösség, a Diákönkormányzat, Közoktatási Szakértő és a Megyei Önkormányzat is támogatták. Ez a 
lépés Ásványrárónak több millió Ft megtakarítást eredményez évente, miközben nem veszíti el az intézmény szak-
mai önállóságát. 

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata az alábbi véleményt adta: 
„A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a közgyűléstől átruházott hatás-

körben a megye közoktatási fejlesztési tervével összhangban lévőnek tartja Ásványráró Község Önkormányzatának 
tervezett intézkedését, mely szerint Kimlei Nemzetiségi Általános Iskola és a Kimlei Nemzetiségi Óvoda elnevezésű 
közoktatási intézmények összevonásával közös igazgatású közoktatási intézmény jön létre, s közoktatási megállapo-
dás alapján az összevont intézmény tagintézménye lesz a jelenleg önállóan működő ásványrárói Somogyi József 
Általános Iskola és Óvoda. A bizottság megállapítja, hogy a tervezett átszervezés nem ellentétes a megyei közokta-
tási fejlesztési tervben foglaltakkal, és az érintett gyermekeknek és szüleiknek aránytalan terhet nem jelent.” 

 

Sikeres pályázat: 

Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása: Ásványráró Község Önkormányzata pá-
lyázatot nyújtott be az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok (ÖNHIKI) támogatására. 

Az elnyert összeget, a 17,6 millió Ft–ot, az elmaradt közüzemi számlák kiegyenlítésére fordította az Önkormány-
zat. 

 

Gázárkedvezmény 

2012. évre ez év szeptember 30-ig igényelhető a nagycsaládosok részére gázárkedvezmény. 
A nagycsaládosok – akik három vagy több gyermek után részesülnek családi pótlékban – kedvezményes áron ve-

hetik igénybe a földgázt 2012. évre, amennyiben erre irányuló kérelmüket 2011. szeptember 30-ig eljuttatják a be-
jelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához. 

A kedvezmény az igénylőlap kitöltésével és a csatolt utolsó havi gázszámla másolatával igényelhető. A hiánypótlás 
elkerülése érdekében a kérelmet a nagycsaládos háztartásban élők közül annak kell benyújtani, akinek a nevére a 
számla szól. 
Az igénylőlapot a Kincstár postai úton megküldi az érintett családoknak, valamint letölthető a Kincstár honlapjáról 
(www.allamkincstar.gov.hu), továbbá beszerezhető a megyei igazgatóságoktól és a gázszolgáltatóktól is. 

 

Következő lapzárta november 20. Ezen időpont után beérkező írásokat csak a következő lapszámban tudjuk közölni. Várjuk 

ötleteiket, javaslataikat, illetve akinek 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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Eboltás 

Értesítem a T. Eb tulajdonosokat, hogy 2011. évben veszettség elleni oltást az alábbi helyeken és időpontokban tar-
tunk. Három hónapnál idősebb eb oltása kötelező, melynek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után. 
2011. szeptember 14.: 

700-830 óráig  Rárón a Tornacsarnok előtt, 
1500-1700 óráig  Ásványon a buszforduló mellett. 

Pótoltás: 
2011. szeptember 21. 

1500-1700 óráig  Rárón a Tornacsarnok előtt. 
Az oltást végző állatorvos: Dr. Cséfalvay György. 
Az oltás díja 3.500 Ft, melyet az oltás helyszínén kell megfizetni.  
 
Az eboltási könyvet mindenki hozza magával, elmulasztása esetén 500 Ft az új kiállítása. 
 

TÜDŐSZŰRŐ VIZSGÁLAT (DAGANAT ÉS TBC IRÁNYÁBA)  

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Pulmanológiai Gondozó 
2011. szeptember 22-én (csütörtökön) 12-17 óráig, 

2011. szeptember 23-án (pénteken) 8-12 óráig. 

tüdőszűrő vizsgálatot tart. 
A szűrés helye:  Ásványráró Község Polgármesteri Hivatal épülete melletti parkoló. 

A szűrést 40 éves kor alatt kizárólag munka alkalmassági célból házi- ill. üzemorvosi beutalóval végzik, melynek 
térítési díja bruttó 850 Ft. A lelet lakcímre juttatásához – aki igényli – megcímzett és felbélyegzett válaszboríték 
szükséges. 
A szűrés betöltött 40 éves kortól INGYENES ÉS BEUTALÓMENTES. (A szűrésre jelentkezőknek azonban a helyszínen 
nyilatkoznia kell, hogy egy éven belül nem volt mellkas röntgenen). 
A vizsgálatra TAJ-kártyájukat és személyi igazolványukat hozzák magukkal. 

Dr. Minkó Nikoletta 

jegyző 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy Ásványráró településen 2011. szeptember 1-jétől a megüresedett 

védőnői körzetben mint védőnő fogok dolgozni. 

2001-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetem Főiskolai Kar Védőnő Szakán, ezt követően szülőhelyemen, Kun-

madarason, a II-es számú védőnői körzetben dolgoztam, ahol mind iskolai, mind körzeti munkát elláttam. Ez idő 

alatt két gyermekem született, Zsolt 8 éves, Szabolcs „fél 5” (ahogy Ő szokta mondani). Férjem külföldön dolgozik; 

többek között ezért is döntöttünk úgy, hogy az ország keleti részéről a nyugatira költözünk. 

Nehéz elhatározás volt, mert a szüleim Kunmadarason élnek ,és Ásványrárón még senkit nem ismerek, de bízom 

magamban/magunkban és tudom, hogy új kapcsolatokat tudok kialakítani, új lehetőségek várnak ránk! 

Kálmán Zsoltné Horváth Judit védőnő 
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Gratulálunk! 

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából Bekéné Gyurics Tímeának, a helyi iskola pedagógusának Hende 

Csaba miniszter a honvédelemért huzamos ideig végzett munkája elismeréseként a „Honvédelemért Kitüntető 

Cím” bronz fokozatát adományozta, melyet a budapesti Stefánia-palotában Dr. Simicskó István államtitkártól ve-

hetett át. 



 

 

Civil szervezetünk 

A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete több évtizedes múltra tekint vissza, jelenleg mintegy 100 taggal működik. 
Elnökük Dr. Kaszás György, a titkár 2010-től Kovácsné Hegyi Rita. 

Munkájukat dicsérik a véradások, a véradó napok, idősek napi ünnepségek sikerei. 

Terveik az elkövetkező időszakra: 

 Szeptember 10.: Véradó ünnepség: Az ásványrárói véradók köszöntése, a többszörös véradók 
megajándékozása 

 Szeptember 13.: Őszi véradás napja 15-19 óráig 

 Október: Idősek napja 
 

Adjon Ö n is vé rt! 
Segíteni szeretne az embereken? Adjon vért! A véradás nagyon fontos kötelességünk, életet menthetünk vele. Ha 
nincs elég vér a kórházakban, sok betegen nem tudnak segíteni, mert nem lehet a műtéteket elvégezni. Ne feledje, 
most Ön is segíthet, de Önnek is éppúgy bármikor szüksége lehet vérre. 

Augusztus 13-án "volt" nagycsoportosaink a kimlei vízi 
karnevál keretében megrendezett ovis focitornán 
vettek részt. Nagy volt a lelkesedés mind a gyerekek, 
mind a szülők és mind Ásványráró első csapatának 
edzője, Németh György részéről is! Köszönjük neki, 
hogy kicsinyeinket "kézbe véve" - akik még sohasem 
fociztak csapatban együtt, egymásért - a meccset 
megelőző délután edzést tartott nekik, biztatta, 
bátorította őket. 
Nagyon büszkék vagyunk fiainkra (Ács Marcell, Balogh 
Máté, Böősi Milán, Hegyi Márk, Karácsony Dániel, 
Szabó Márk), akik a 3. helyezettnek járó kupával és 
bronzérmekkel tértek haza. 

Látva a lelkesedést jó lenne, ha már egészen kicsi korban lehetősége lenne a focit kedvelő gyerekeknek csapatban 
edzeni, játszani. 

Szülők 
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Ovis torna 

2011.07. 16-án jól sikerült nyugdíjas találkozót szervezett az Ásványrárói Nyugdíjas 
Klub vezetője Lendvai Ernőné és a klub vezetősége. 

A találkozón kilenc nyugdíjas klub 114 fővel vett részt. 
Szombaton 13 órakor a Rárói Szent Rókus templom előtt találkoztak a résztvevők. Megtekintették a templomot és 

meghallgatták Körmendi Gézáné rövid ismertetőjét a templom és a falu történetéről. 
Ezután átsétáltak a nyugdíjasok a volt varroda udvarára, ahol már megterített asztalokkal várták őket. 
Lendvai Ernőné köszöntője és a kölcsönös üdvözlés után Hámor Vilmos és Kovacsics Marcsi vezette színvonalas 

kvíz műsor következett. 
A vetélkedő után mindenki jóízűen elfogyasztotta az otthonról hozott elemózsiát. 
Közös beszélgetés, nótázás során gyorsan repült az idő. Kora estig maradtak a vendégek, akik megköszönték az 

ásványráróiak szíves vendéglátását. 

Körmendi Gézáné 

Rétre Hívó 

ÁSVÁNYRÁRÓI HÍRHARANG 



 

 

Képek a Falunapról 
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Az Európai Unió támogatásával, a Környezet és Energia Operatív Program 
(KEOP) keretein belül a következő három évben valósul meg a „Szigetközi 
mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejleszté-
se”. 

Elkészültek a tervdokumentációk, benyújtottuk a kiviteli munkákra vonatkozó pályázati anyagokat, és várjuk a 
Fejlesztési Igazgatóság döntését. A kiviteli munkák várható időszaka: 2012-2014. 

A hullámtéri vízpótló rendszer ásványrárói vonatkoztatású továbbfejlesztésének két alapvető eleme az ásványi 
Duna-ág, és a bagaméri Duna-ág torkolati szakaszán létrehozandó fenékküszöbök. 

Az ásványi ágrendszer főágában, pl.: az Árvai-torkolatnál, a régi hajózási üzem mellett, és a csónakkikötő környé-
kén jelenleg még alacsonyak a kis- és középvízi vízszintek. Ennek a szakasznak a vízszintjeit fogja megemelni a tor-
kolati fenékküszöb, amely az Árvai-torok és az Árvai-zárás közötti szakaszon épül meg a mellékágban, egy ke-
resztirányú, osztott szelvényű bukóként. A létesítmény kisvízi bukójának az „alvízi” rézsűhajlása 1:20-as, tehát vi-
szonylag kis esésű, azért, hogy az hallépcsőként is funkcionáljon. Az ún. középvízi bukó rézsűhajlása a felvízi oldalon 
1:3, az alvízi oldalon 1:5. 

A fenékgát anyaga homokos kavics, kővédelemmel ellátva. A jobb parton csónakátemelő létesül. A fenékgát átla-
gos magassága 4,5 m, maximális magassága: 9,2 m, keresztirányú hossza: 120 m. A műtárgy lehetővé teszi az ásvá-
nyi Duna-ág és a Béka-ér vízszintjének a megemelését, és ennek segítségével a Béka-éri szivornyán keresztül a men-
tett oldalon lévő Kucsérok- és a Szavai-csatorna felé vízkivételi lehetőséget tud biztosítani. Az ásványi ágrendszer-
ben a vízpótlás hatékonyságának a növelése érdekében részben átépül a Pókmacskási-bukó, és a Farkaslyuki-zárás 
is. 

A Bagaméri-ág vízpótlásának kialakításához át kell építeni az Árvai-zárást, melyen hatnyílású, ideiglenes elzárással 
rendelkező híd készül, árapasztó bukóval (hasonlítani fog a halrekesztői műtárgyra). Az Aprókövesi- és a Tilosi-zárás 
bukóként meg lesz magasítva. A bagaméri Duna-ág vízpótlásához szükségszerű a bagaméri ágrendszer egyes szaka-
szain a medrek kotrása. A bagaméri torkolati fenékküszöb a bagaméri ágrendszer vízszintjeinek a megtartását fogja 
biztosítani.  

A mentett oldali vízpótló rendszer ásványrárói vonatkoztatású továbbfejlesztése a Zsejkei-csatornán, a Gombócos 
– Bár-Duna-csatornán, és a Bokrosi-csatornán keresztül valósul meg. 

A Zsejkei-csatornán, a vízpótlás és a belvízi helyzet javítása érdekében táblacserét hajtunk vége a Zsejkei-zsilipen, 
átépül a Meggyesi-zsilip, egy új vízszintszabályozó műtárgy épül a Parlagnyilasi-csatorna kiágazása alatt. 

A Gombócos – Bár-Duna csatorna torkolati szakasza feliszapolódott, ezért azt meg kell kotorni. 
A Bokrosi-csatornán a vízpótlás és a belvízi helyzet javítása érdekében kismértékű mederbővítést hajtunk végre, a 

Tölösi-áteresz átépítésre kerül. 
A beruházások fő célja a szigetközi élővilág sokszínűségének megőrzése a vizes élőhelyek rehabilitációjával, a ma 

még vízhiányos területek vízpótlásának megoldásával. 

Kertész József szakaszmérnök 

Vízügyi fejlesztések Ásványráró térségében, a hullámtéri és a mentett 
oldali vízpótlórendszerek térbeli kiterjesztésével  
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Projektjeink Ásványráró 

térségében 

A nyári szünidő második hetében napközis táborba vártuk az ér-
deklődő kisdiákokat. 
A táborban 27 tanuló vett részt. Változatos programokat szervez-
tünk számukra, sikerült jó időt kifognunk, így meg is valósulhattak. 
A helyszínnek az iskolát és környékét jelöltük meg, de „kincset” 
keresve a faluban is barangoltunk. Egy kedves felajánló jóvoltából 
kellemes délelőttöt töltöttünk fürdőzéssel, még ajándék is jutott 
mindenkinek. Nem maradtak el a sport- és tábori játékok sem. 
A szabadtéri programok mellett egyéb tehetségüket is megcsillogtat-
hatták a gyerekek: plakátot festettek, növénygyűjteményt készítettek. 
Elmetornára is sort kerítettünk, nagy élvezettel dramatizáltak, művé-
szetterápián erősítették önértékelésüket. 
A saját készítésű palacsinta mindenkinek ízlett, a mozgás, a jókedv 
és az öröm garantált volt. 
Az egy hét nagyon gyorsan eltelt, reméljük, a gyerekek élményekben 
gazdagon tértek haza. Jövőre is visszavárjuk őket. 

Tanár nénik, tanár bácsik 

Napközis tábor az iskolában 
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Megújult a körforgalom 

A közösségi munka segíti a 
lakosságot abban, hogy bekap-
csolódjon a helyi közéletbe, ké-
pessé váljon a közösségi szükség-
letek és problémák megfogalma-
zására, összehozza a lakosokat. 
Ezáltal növeli a települések meg-
tartó elejét. 

Szerencsére sokan érzik ezt az 
ásványrárón élők közül is, úgy 
vélik, érdemes két kezük munká-
jával hozzájárulni a falu építésé-
hez, szépítéséhez. 

Ismét szép példájával találkoz-
hattunk a tevékenységüknek. Kö-
zös érdek mentén összpontosí-
tották erejüket: újjávarázsolták a 
körforgalmat. 

 
A kezdeményezésről puha-

tolóztam ifj. Nagy Sándornál, 

a helyi BIG-GARDEN kertépí-

tő vállalkozás tulajdonosánál. 

- Hogyan született meg az 

ötlet? 

Már régóta gondolkodtam 

azon, hogy a meglehetősen 

problémássá vált területet ren-

dezni kellene. Idén tavasszal 

aztán összefogással sikerült 

hozzákezdeni a munkához, 

megkerestem falunk vezetőjét, 

ismertettem terveinket. Ő egye-

tértett szándékunkkal, a kivite-

lezésbe nem kívánt beleszólni, 

de segítségül a földmunkában a 

munkagépet és kezelőjét a ren-

delkezésünkre bocsátotta. 

- A tervezéstől a megvalósu-

lásig tartó útról is beszélhe-

tünk? 

Többeket megmozgatott az 

ötlet, erejüket, idejüket áldozták 

rá. A Faluszépítő Egylet tagjai 

felhívással fordultak a lakosság 

felé, anyagi segítséget kérve a 

megvalósításhoz. Sikerült egy 

kisebb összeget összegyűjteni, és 

megkezdődhetett az építő munka 

is. 

Meghozattuk a kavicsot, elhe-

lyeztük a fóliát, a sziklákat, beül-

tettük a 215 db növényt (ebből 

néhány a templomhoz került). 

Az adományok nagyjából a költ-

ségek felét tették ki, a többi az 

én felajánlásom. Nagyjából há-

rom hónap leforgása alatt sza-

badidőnket feláldozva sikerült 

megvalósítani a terveket. 

- Nehézségekről is tudsz emlí-

tést tenni? 

Inkább pozitívumokról. Olyan 

is odajött dolgozni, akire nem is 

számítottunk, mert egyébként is 

sokat tesz a faluért. Valamint 

arra is volt példa, hogy rákérdez-

tek a munkára, s amikor megis-

merkedtek a helyzettel, ott hely-

ben pénzadománnyal támogatták 

a kivitelezést. Igaz, néhányan 

többször is elmentek mellettünk, 

akik megengedhették volna ma-

guknak, hogy segítsenek, de csak 

mosolyogtak vagy legfeljebb 

köszöntek. Ám barátaimmal, se-

gítőtársaimmal, akiket név sze-

rint is említek: Ácsné Nagy Ani-

kó, Bakus Zoltán, Bedőkné Rák-

ász Zsuzsa, Bieder Lászlóné, 

Böősi Gábor, Böősi Gergő, Hor-

váth Ádám, Horváth Zoltán, Ke-

lemen Szabolcs, Liszkai Gábor, 

Máté László, Moravek Péter, 

Rákász Gábor, Rákász Péter, 

Steiner József, Szigonyné Árpá-

si Andrea, Tamás Ákos, Wink-

ler Anikó, Winkler Antal, na-

gyon jó hangulatban telt az idő. 

Mindenkinek köszönjük, aki 

bármilyen módon segítségünkre 

volt a megvalósításban. 

- Befejezettnek tekinted a 

munkát? 

Őszre további munkálatokat 

is tervezünk, szeretnénk a kör-

forgalomban szabadon maradó 

területet évelő virágokkal beül-

tetni, valamint az utat övező 

zöldterületeket is parkosítani, 

ehhez szívesen fogadunk továb-

bi adományokat, segítő kezeket. 

Sőt a következő évben még to-

vább szépítenénk e helyet. Van-

nak ötleteink a folytatásra. 

- További terveid a falucsi-

nosítással kapcsolatban? 

Az iskola utcafronti részének 

parkosítása ügyében megkere-

sett az intézmény vezetője, ezt 

az ősz folyamán igyekszem ki-

vitelezni. S természetesen, ami-

ben és amikor tudok, segítek. 

- Köszönöm a beszélgetést, 

kívánok terveidhez, munkádhoz 

további sikereket! 
Banyár Károlyné 
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A szívünkben van egy 

gyémánt. 

Mindenki szívében. 

/Schäffer Erzsébet/ 

Szépül, fejlődik községünk 

 

 Kisalföld Volán a Hédervári Iskolatársulás felbomlása következtében 

2011. szeptember 1-jétől a következő menetrend-módosítást vezeti be: 

A 6.55-kor tanítási napon Győrből, valamint a 7. 47-kor Hédervárról Ásványráróra induló járat megszűnik. 

Pótlásuk: 

Munkanapokon Győrből Ásványráróra 7.15-kor, tanítási napokon Darnózseliről Győrbe 13.10-kor közle-

kedik autóbusz. 

Menetrendváltozás 
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Vállalkozók stafétája 

Elsőként Kasznár Gyulához 

kopogtattam be, aki személy-

gépkocsik, kis tehergépkocsik - 

3,5 tonnáig - javításával, szer-

vizelésével, vizsgáztatással fog-

lalkozik. 

- Tudom, hogy szinte mindenki 

ismer a faluban, mégis arra 

kérlek, mutatkozz be néhány 

szóval. 

- Itt születtem a faluban, 1960-

ban. Az általános iskola után a 

győri Bercsényiben tanultam, 

ott 1979-ben végeztem, ezt 

követte a technikusi- és a mes-

tervizsga. Első munkahelyem a 

15-ös AFIT autójavító volt 

Győrben. 1992-ben váltottam ki 

a vállalkozói igazolványt, azóta 

a saját műhelyemben dolgo-

zom. Kétszer voltam Németor-

szágban, Ulmban tanfolyamon 

az Ipartestületi Kamara jóvoltá-

ból. Itt megismerhettem a nyu-

gati technológiát, nagyon hasz-

nos volt. A kézműves mesterle-

velem után ezüstkoszorús, 

majd 2009-ben aranykoszorús 

mesterlevelet is kaptam. Persze 

ez már kicsit a koromnak is 

szól. 

- Mi inspirált arra, hogy önálló 

vállalkozó légy? 

- A ’90-es években visszaesett 

az autójavító forgalma, átsorol-

tak minket hatórás műszakba. 

Ez már nem volt elég, másodál-

lást kellett vállalni bedolgozói 

jogviszonnyal. Egyrészt ez volt 

az oka döntésemnek, másrészt 

itthon kereslet nyílt erre a 

szakmunkára. Csoda tudja…, 

fiatalság, bolondság; ez is ben-

ne van. Könnyebben vágtunk 

neki az újnak, bár rengeteg 

dolgot nem tudott, tud az em-

ber: jogszabályok, rendeletek, 

törvények. Sok a hatóság, sok 

a buktató nehézség. Kezdet-

ben is az volt, most is az. Jó, 

ha van egy nagyon jó tanács-

adó, aki segít ezekben is eliga-

zodni. És persze a javítási 

munkában is akadnak komoly 

fejtörést okozó dolgok. No, 

meg a műszaki vizsga folya-

matának is van egy országos 

szintű számítógépes háttere…, 

néha bizony vannak fennaka-

dások. 

- Szerinted milyen tulajdonsá-

gokkal kell rendelkeznie egy 

sikeres vállalkozónak? 

- Nagyon fontosak az emberi 

és a szakmai tulajdonságok is. 

Türelem kell, rengeteg. De so-

rolhatnám tovább, megbízha-

tóság, precizitás, innováció. 

- Manapság nagy hangsúlyt 

fektetnek a marketingre. Ne-

ked mi a legjobb reklám? 

- Sokfelől megkeresnek, példá-

ul a szaknévsorosok vagy újsá-

gok, de semmi értelme. Az a 

tapasztalatom, egy évben jó, 

ha egy olyan ügyfél van, aki 

ezek alapján keres meg. Akik 

ismernek, jönnek. Vagy az 

ismerősök ismerősei. Az 

ajánlás a legjobb reklám. 

Egyedül azzal a hirdetéssel 

élek, amit a Lajta Pressben 

szoktam leadni. Mióta függet-

len műszaki vizsgaállomás-

ként is működünk (ez tavaly 

október óta van), bárki hoz-

hatja az autóját, ez nem javí-

táshoz kötött, ezt hirdetem. 

- Bevált ez az újítás? Gondo-

lom ez befektetést is igé-

nyelt. 

- Igen, hogyne, épületben, 

műszaki háttérben fejleszteni 

kellett. Számítógépekkel is 

dolgozunk, komoly költsége-

ket fordítottunk a tanfolya-

mokra is. De bevált. 

- Van valaki a családban, aki 

ezt a vállalkozást továbbviszi 

egyszer? 

- Igen, a fiam. Járműelektro-

nikát tanult. Ez is autós szak-

ma, csak nem mechanikus 

jellegű. Itt dolgozik velem, 

évek óta. Diagnosztizál, 

elektronikai, villamossági dol-

gokkal foglalkozik, klímás te-

vékenységet folytat. Ezek a 

munkák másfajta elhivatott-

ságot igényelnek. És még ve-

lünk dolgozik Fenes Károly, 

Magyarországon nagyon sok vállalkozás van. 

Tulajdonképpen, ha belegondolunk, az egész élet egy nagy vállalkozás. Hiszen nem csak akkor vállalkozunk, amikor 
egy vállalkozást elindítunk. A vállalkozói hozzáállást kell elsajátítani. Például hogyan éljünk együtt a kockázattal, 
hogyan kezeljük a kockázatot? Ez egy tanulási folyamat, folyamatosan fejlődni, fejleszteni kell. 

A jelenlegi iskolarendszer nem készíti fel a vállalkozói létre a fiatalokat. Aki nem gazdasági képzésben vesz részt, az 
nem igazán találkozik tanulmányai során a vállalkozói kompetenciákkal. Pedig, aki szakmát tanul, annál reális esé-
lye van annak, hogy néhány év múlva saját vállalkozást indít. Természetesen nem kell, hogy mindenkiből vállalkozó 
legyen, de ismerjék meg a fiatalok, hogy van a munkavállalói létnek egy olyan alternatívája, ahol mi magunk is aktív 
munkahelyteremtővé válhatunk. Létezik egy alapítvány, az Életpálya Alapítvány, amely arra hivatott, hogy ebben 
segítse a 18 és 32 év közötti fiatalokat. 

A mi falunkban is van jó néhány szakember, akik szorgalmas, kitartó 
munkával sikerre vitte és sikerben tartja vállalkozását; példájuk segít-
het a szakmai életben elinduló fiataloknak. 

„Az csak néha van - van, akinek néha 

se - hogy ránk szakad a szerencse. 

Persze nem árt hízelegni neki.” 
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’99 óta, de már tanulóként is 

itt volt. Hárman dolgozunk a 

műhelyben. 

- A faluban több szakmádbeli 

is jó szakembernek számít, 

jelentős ügyfélkörrel. Van köz-

tetek rivalizálás? 

- Szerintem nincs. Mindenki-

nek megvan a maga szakterü-

lete, ügyfélköre. Erőszakkal új 

ügyfeleket nem találsz, értel-

metlen is lenne. Szolgáltatás-

ról van szó. 

- Sikeresnek érzed magad? 
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- Igen. Vannak apró és életre 

szóló sikereim. Megvalósultak 

a dolgaim, elgondolásom sze-

rint. 

- Tervek a jövőre nézve? 

- Hát tervek mindig vannak. 

Már nem nagy dolgok, de so-

hasem lehet tudni. 

- Mit tanácsolsz egy most in-

duló fiatalnak? 

- Hát… most vállalkozást… Fő-

leg ilyen jellegűt, ahol komoly 

pénz kell a szerszámokhoz, 

gépekhez…, nem könnyű bol-

dogulni. Nem tudom, ajánla-

nám-e. Hitelből semmiképp. 

Az csak néha van - van, aki-

nek néha se - hogy ránk sza-

kad a szerencse. Persze nem 

árt hízelegni neki. 

- Köszönöm a beszélgetést, 

további sok sikert kívánok. 

Kinek adnád át a stafétát? 

- Tatai Zoltánnak, ő az egyik 

legtöbb embert foglalkoztató 

vállalkozó a faluban. 

 

Kovacsics Marcsi 

Július 1-jén, 

pénteken délu-

tán a Tornacsar-

nokban és kör-

nyékén az óvo-

dás és kisiskolás 

gyermekeket kellemes progra-

mokkal vártuk. 

Az óvó nénik és dadusok a 

„Félig nyúzott bakkecske” című 

mesejátékkal kedveskedtek a 

kicsiknek. Ezután a mozogni vá-

gyók akadálypályán vezethették 

le energiájukat. Aki elfáradt, le-

ülhetett barkácsolni, vagy az óri-

ás készségfejlesztő játékokon 

próbálhatta ki tudását. A kíván-

csiak tanulmányozhatták a tűzol-

tó autót kívülről, belülről. A leg-

kisebbek az állatsimogatót élvez-

ték legjobban, ahol közelről is-

merkedhettek meg a nyuszival 

és a kecskével. Aki megéhezett, 

finom friss lángossal csillapíthat-

ta éhségét. A tábortűznél sokan 

sütöttünk szalonnát, amit együtt 

fogyasztottunk el. A napot jó 

hangulatú gitározással, éneklés-

sel zártuk. 

A támogatásokból összegyűlt 

90.000 Ft-ot még aznap átnyúj-

tottuk Kovacsicsné Lakatos 

Krisztinának, az óvoda vezetőjé-

nek. 

Ez a nap bebizonyította, hogy 

összefogással tudunk tenni kör-

nyezetünkért! 

Hálával tartozunk óvodai dolgo-

zóknak, az Ásványrárói Önkén-

tes Tűzoltó és Polgárőr Egyesü-

letnek, a Nyugdíjas Klubnak, 

Zsebedics Andorné Pusztai Judit-

nak, Bakus Zoltánnak és család-

jának, és Kovácsné Szabó Anná-

nak és gitárosainak. Végül, de 

nem utolsó sorban köszönjük 

minden kedves jelenlévőnek, aki 

megtisztelt bennünket jelenlété-

vel, és támogatta kezdeménye-

zésünket! 

 

„Nyitva van az aranykapu…” Egyesület 

Családi 

délután az 

óvodáért 

"A mosoly olyan fény, mely az arc ablakán mutatkozik, és jelzi,hogy a 

szív otthon van." 

A családi délután bizony kicsalta a jelenlevő gyermek és felnőtt arcokra is a mosolyt. Örömmel és 

hálával töltötte el lelkemet az az érzés, hogy az ott tevékenykedő emberek egy cél érdekében teszik 

önszántan a dolgukat, és ebben a kölcsönös "kézfogásban"mennyi melegség és erő van. Hiszem, 

hogy ez a partneri kapcsolat csak erősödni fog a jövőt illetően. 

Igaz szívvel szeretnék köszönetet mondani magam és az óvoda dolgozói nevében azért a kellemes 

együtt töltött napért és az anyagi támogatásért. A kapott összeget óvodánk tárgyi felszereltségének 

bővítésére fordítjuk. 

Tisztelettel: Kovacsicsné L. Krisztina 

 Gratulálunk! 

2011. július 15-16-án a Lipóti Kenyér– és Halfesztivál halászléfőző versenyén az ásványrárói csa-

pat az ország minden tájáról érkezett versenyzők között II. helyezést ért el. 

Csapattagok: Peredi Gyula, Horváth József, Alföldi Attila, Alföldi Tamás. 



 

 

A Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató 
Központ a kistérség 24 településén biztosítja a családse-
gítést és a gyermekjóléti szolgáltatást, ezen települések 
közé tartozik Ásványráró is. 

Ásványráró 2010. január 1-jén csatlakozott a többcélú 
kistérségi társuláshoz, ekkor kezdte meg intézményünk 
feladatellátását a településen. 

Az intézmény szolgáltatásainak célja a biztonságot adó 
család-és gyermekvédelmi rendszer, valamint az ember-
közeli szociális szolgáltatások kialakítása, célzottságuk és 
hatékonyságuk növelése. 

E célnak megfelelően egy intézmény keretében önálló 
szakmai egységként működik a Gyermekjóléti Szolgálat. 

A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozással, ellátások 
közvetítésével, szervező tevékenységgel biztosítja a tele-
pülésen élő valamennyi gyermekre kiterjedően a gyer-
mekjóléti szolgáltatást. 

A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a 
gyermek egészséges fejlődéséhez, jólétéhez, a családban 
történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyezte-
tettség megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez, vala-
mint családból történő kiemelésének elkerüléséhez. Ezt a 
szolgálat családgondozói személyes segítő kapcsolat ke-
retében, a szociális munka módszereinek és eszközeinek 
felhasználásával valósítják meg. 

A szolgálatnál dolgozó szakemberek segítenek a csalá-
doknak a gyermekek nevelésében, a családi problémák 
megoldásában. Hozzánk fordulhatnak szülők és gyerme-
kek egyaránt. 

Hozzánk a család minden tagja bizalommal fordulhat! 

Ügyfélfogadás: hétfőn 800-1200 óráig 

 a Polgármesteri Hivatalban 

Varga Imre 
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A szülőknek, nagyszülőknek segítséget nyújtunk, ha: 
 gondjaik vannak gyermekneveléssel 

kapcsolatban 
 problémák adódnak gyermekükkel, unokájukkal 

az iskolában 
 egyedül vannak gondjaikkal 
 nem találják a közös hangot egymással 
 válás miatt kapcsolattartási nehézséggel 

küzdenek 
 családon belüli erőszak áldozatává vált Ön és 

gyermeke 
 félnek, hogy gyermekük káros szenvedélyekkel 

küzd /alkohol, cigaretta, drog/ 
 úgy érzik, senki sem érti meg Önöket, és jó 

lenne valakivel megbeszélni gondjaikat 
 információra lenne szükségük 
 nem találnak megoldást gyermekük 

szabadidejének hasznos eltöltésére 
 
Forduljanak bizalommal kollégáinkhoz és 
szakembereinkhez /jogász, pszichológus/, feltétlen 
segítünk a megoldásban. 
 
Gyermekek! Megtaláltok bennünket, ha: 
 gondjaitokat nem vagytok képesek egyedül 

megoldani 
 problémáitok vannak az iskolában 
 egyedül érzitek magatokat 
 kapcsolatteremtési problémáitok vannak 
 nem jöttök ki szüleitekkel, testvéreitekkel 
 szüleitek válnak és nincs kihez fordulnotok 
 bántalmaznak 
 szeretnétek megszabadulni káros 

szenvedélyeitektől, de egyedül nem megy 
 úgy érzitek, nem értenek meg, és jó lenne, ha 

valaki meghallgatna 
 információra van szükségetek 
 nem tudtok mit kezdeni szabadidőtökkel 
 
Családgondozóink és szakemberek (pszichiáter, 
gyermekpszichiáter) segítségével megoldást 
találhattok gondjaitokra. 

A gyermekjóléti szolgálat feladata, tevékenységi köre  
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Fogorvosi rendelés ideje: 
Kedd: 13.00 - 20.00  
Szerda: 8.00 - 12.00  

Péntek: 14.00 - 19.00  
Csak előzetes időpont-egyeztetésre! 

Tel.: 96/215-150 

I. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 

Gratulálunk! 

2011. augusztus 14-én az idei évben második alkalom-
mal rendezték meg a dunaszegi Mélyvölgyi Méri Tavak-
nál a Szigetközi falvak horgászversenyét. Az Ásványráró-
ról nevezett csapat tagjai Peredi Gyula, Alföldi Attila, 
Horváth Szilveszter 21,8 kg kifogott hallal elhozták az 
első helyezettnek járó kupát. Szoros versenyben 1,4 kg-
mal előzték meg a 2. helyezett nagybajcsiakat. A ritka-
ságnak számító vándorkupa mindenki számára megte-
kinthető a Polgármesteri Hivatalban. 



 

 

Kovács Ernő 102 éves tanító úrról rövid tudósítás  
Tata városán vezetett át utam autóval május közepe táján. 
Tudtam, hogy Tanító Úr ott lakik, és lehetséges, hogy életben is van, ez ügyben 

érdeklődtem ásványi rokonainál. Megadták címét és közölték, hogy betöltötte 
101. életévét, és még szellemileg is épnek mondható. 

Felkeresve örömmel láttam, hogy nem ágyban fekvő, igaz, hogy járókerettel jár, 
megtudtam, néha elesik, de annyiban szerencsés, hogy csonttörés eddig az elesé-
sekkel nem következett be. A régieket már nem ismeri fel, nevem mondása után 
kissé nehezen érthetően mondta, hogy apám volt a tejcsarnokos. 

Legkisebbik lánya családjával él, tőlük megtudtam, hogy mint itt Ásványrárón, 
kemény szigorúsága miatt Tatán is rettegtek tőle a gyerekek, többek között még 
a saját lánya is. A városban nagy híre van magas korának, a pedagógusok, a pol-
gármesteri hivatal, a régi tanítványok gyakran köszöntik. 

Lánya elmondása szerint 100 éves koráig teljesen ép és egészséges volt, látás- 
és hallásgyengülés, járásbizonytalanság csak ez után következett be. 

Simon Imre, egy volt tanítvány 

„Vannak dolgaink, emlékeink, amik ott porosodnak a 
polcainkon. Évek során felgyűlt, megélt pillanataink. 
Őrizzük, hogy bármikor előkaphassuk őket. Albumnyi 
fotók, megfakult életképek... Körülvesszük magunkat 
emlékekkel... Ezek lesznek értékeink, a bizonyosságaink, a 
helyhez kötöttségünk biztos gyökerei.” 

Túróczi Ildikó 

Oldal  12 
 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve, szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek 
alapvető feltétele a családdal való hatékony együttműködés. Ennek formái változatosak, a személyes 
kapcsolattól a különböző rendezvényekig, munka jellegű tevékenységekig magukban foglalják azokat a 
lehetőségeket, amelyeket az óvoda,illetve a család teremt meg.  
Ezen együttérzés eredményeként látványosan megszépült óvodánk belső és külső tere.  
A szülői munkaközösség lelkes tagjainak és a farsangi bál jótékony célú adományozóinak köszönhető-
en mindhárom csoportszobában galéria várja a gyermekeket. Esztétikus szép a kivitelezés, és a neve-
lés szempontjából fejlesztő hatást gyakorol a gyerekekre.  
Hálásan köszönjük!  
A nyári karbantartási munka jellegű tevékenységek végrehajtásához is kértük a kedves szülők támoga-
tását. Köszönetet mondok azon kedves családoknak,akik szívügyüknek tekintették ezen kérésünket, és 
fontosnak tartják gyermekük óvodai környezetének szépítését,hisz a kedvező körülmények mellett fej-
leszthető a gyermek értelmi, érzelmi, szociális és mozgáskultúrája. További munkájukhoz kívánok 
erőt,egészséget családjuk körében és a velünk való együttműködésben sikeres tanévet!  

Kezdődik a tanév 
 

Kedves Gyerekek! 

 

Halkan útra kel a nyár, s 

észre sem vesszük, beköszönt 

az ősz, a szeptember s vele az 

új tanév. 

Szeretettel köszöntelek ben-

neteket, akik a nyári vakáció 

elteltével újra visszatértek az 

óvodába és az iskolába, hogy 

folytassátok a foglalkozáso-

kat, a tanulmányaitokat. 

A hosszú nyári pihenés után 

készen álltok az új feladatok-

ra. Legyen ez az év abban is 

új, hogy az eddiginél még 

nagyobb odaadással, még na-

gyobb szorgalommal fogjátok 

teljesíteni a rátok váró felada-

tokat. 

Kívánok nektek sok-sok 

energiát, kitartást, szorgalmat, 

hogy a tudásotok legjavát tud-

játok adni. 

 

Nagy Zoltán 

tagintézmény-vezető 

ÁSVÁNYRÁRÓI HÍRHARANG 

„Nagy család : gyors segítség" (Szerb közmondás)  

Segítők névszerint: 

Strasser Tamás és családja, 

Balogh József és családja, 

Böősi József és családja, 

Fialka László és családja, 

Tóth József és családja, 

Élő Béla és családja, 

Szigony Ferenc és családja, 

Horváth Balázs és családja, 

Liszkai Gábor és családja, 

Peredi László és családja, 

Nagy Tibor és családja, 

Kovacsics Zsolt és családja, 

Ács Béla és családja, 

Stulcz Róbert és családja, 

Liszkai Attila és családja, 

Bakus Zoltán és családja. 

Kovacsicsné Lakatos Krisztina 

óvodavezető 


