
Kedves Olvasók! 
Köszöntöm Önöket az év utolsó hónapjában és az év utolsó újságjának hasábjain. 
A decembert a népi kalendárium karácsony havának nevezi. A várakozás, a készülődés és a szere-

tet hava ez. 
Tisztelt Adófizető, aki ezt az újságot a kezében tartja! Szeretném megköszönni az önkormányzat 

nevében, hogy a helyi adófizetési kötelezettségeinek eleget téve támogatta a település működését, 
fejlesztését. Ezek az adók a település legfőbb bevételei, ezekkel tudjuk kiegészíteni az állam által adott 
normatívákat, melyekkel működtetni tudjuk intézményeinket és biztosítjuk a településünkön a kötele-
ző alapfeladatok ellátását. 

Ezúton köszönöm meg mindenkinek a munkáját! 
Tisztelettel köszönjük mindazoknak, akik segítették intézményeinket, önkormányzatunkat, akár 

adományaikkal, akár tanácsaikkal, akár munkájukkal. Köszönjük azokat a felajánlásokat, melyek szépí-
tették településünket és javították meglétükkel közérzetünket. 

„Rohan az idő…” - énekeljük a híres slágerben. És valóban, újra itt az egyházi év kezdete: az ad-
vent. A templomaink oltárain a virágok helyett megjelenik az adventi koszorú (három lila és egy rózsa-
szín gyertyával), melyen minden vasárnap meggyújtva egy gyertyát, a fény terjedése által közelebb 
kerülünk az Ünnephez!  

Áldott előkészületet kívánok kedves Mindnyájuknak, kegyelmekben gazdag, szent karácsonyt és 
békés, boldog új esztendőt! 

Tisztelettel: 
 Tatainé Popp Rita  
 polgámester 
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Ásványráró Képviselő-testületének időszaki kiadványa 

„A karácsonyi csoda a szívedben lakik” 

Adventi gyertyagyújtás 

Advent az év legcsodálatosabb időszaka, a karácsonyi ünnepekre való előkészület ideje. 

Az előző évekhez hasonlóan advent minden szombatján kö-

zös gyertyagyújtást tartunk, melynek keretében falunk vál-

lalkozó kedvű lakói ajándékoznak meg bennünket előadásaik-

kal. 

 Helyszín: Tornacsarnok 

 Időpontok: 

 november 26. 17.00 óra 

 december  3. 17.00 óra 

 december 10. 17.00 óra 

 december 17. 17.00 óra 

A műsorok után szívesen marasztalunk mindenkit egy jó hangulatú, kötetlen beszélgetés-

re a támogatóink által felajánlott szokásos étel-ital mellett. 

December 10-én (advent 3. szombatján) pedig játszóházzal kedveskedünk a gyerekeknek. 

Szeretettel várunk! 

 „Nyitva van az aranykapu …” Egyesület 
 és az ásványrárói Somogyi József Általános Iskola 
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Az adventi időről 
Mindannyian tapasztaljuk, hogy egyre jobban lerövidülnek a nappalok és hamar beesteledik. Hosszú esték 

várnak ránk és magukkal hozzák azt a lehetőséget, hogy a külső hidegből és sötétségből bensőnk melegítő vilá-
gosságába lépjünk be. Itt, lelkünk belsejében, találkozhatunk önmagunkkal és lemérhetjük, hogy vajon mi tölti 
meg benső világunkat? 

A kereszténység elterjedése előtt a sötét téli hónapokat az emberek titokzatos alakokkal népesítették be. Dé-
monok és boszorkányok élték világukat és ijesztgették az embereket. Az egyháznak idők folyamán sikerült ezeket 
az elképzeléseket átértelmezni és a keresztény hitben gyökerező magyarázattal ellátni.  

A latin eredetű advent „eljövetelt” jelent. Kezdetben 40 napos böjttel járt. Később négy hétre korlátozódott, 
de ezeknek is jellemzői voltak a böjt, a bűnbánat, a keményebb fegyelem. Ezek ma is arra hívatottak, hogy meg-
tisztítsák az ember szívét és testét mindenfajta gonoszságtól, legfőképpen a bűntől. Lassanként a várakozás és az 
Istenember eljövetelére való felkészülés időszakává alakult át.  

Az adventi heteket sokan ma is az örömteli várakozás jegyében élik meg. Mindenki vár valamire: a karácso-
nyi fények fellobbanására, az első hóra, a Mikulásra, valamint arra, hogy egyszer talán megint úgy lesz minden, 
mint ahogyan gyermekkori emlékeinkben él, amikor már alig tudtuk kivárni, hogy felcsendüljön az ezüstös hangú 
csengettyű, amikor gondos kezek eltakarták az árulkodó kulcslyukakat, titokzatos nesz szűrődött át a másik szo-
bából, és pompás illatok lengték be a házat, és napról napra közeledett az esztendő legmeghittebb ünnepe…
Jézus Krisztus születésnapja, karácsony. 

Szívemből kívánom, hogy az átalakult és sok melléktartalommal megrakott adventi hetek ne fárasszanak le 
bennünket annyira, hogy amikor elérkezik az ünnep, fásult lelkünk képtelen legyen az ünneplésre. 

Németh László plébános 

 „A szeretet nem fogy el sosem, 
 A szeretet átvisz az életen. 
 Mindent elhisz és remél. 
 A szeretet mindennél többet ér.” 
 

Események a Tündérkert Óvodában 2011 decemberében 
 December 6. kedd:  Ellátogat hozzánk Télországból a Mikulás 
 December 7. szerda: Adventi városnézésre megyünk Győrbe 
 December 20. kedd:  Hagyományos karácsonyi ünnepség 
 December 27-30. között az óvodai nyitva tartás szünetel. 
 

Adventi készülődés az iskolában 
 Az iskola könyvárába nyitva tartási időben hétfőnként a téli ünnepkörhöz kap-

csolódó történetek, mesék olvasására, szerdánként kézműves foglalkozásra 
várja az érdeklődő tanulókat Vadászné Vörös Etelka könyvtáros. 

 December 2-án Bécsbe az adventi vásárra látogatnak az angolos diákok. 
 December 6-án a szülői munkaközösség ajándékát hozza a gyerekeknek a Mi-

kulás. 
 December 9-én 16-20 óráig Mikulás-diszkó. Mindenkit szeretettel várunk! 
 December 21-én 11 órakor karácsonyi ünnepély a tornacsarnokban. 
 December 22—január 2-ig TÉLI SZÜNET. 
 

Szeretetben fénylő, békés szent karácsonyt 
és sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk! 

Somogyi József Általános Iskola és Óvoda dolgozói 

TEMPLOMI  
MISEREND 
SZENTESTE 

NAPJÁN 
 

15.30: Gyermekmise pásztor-
játékkal 
21 óra: Karácsonyi szentmise 
Ráróban 
22 óra: Karácsonyi szentmise 
Ásványon 
 
(Ezen a napon éjfélkor szent-

mise nem lesz.) 
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A világ legnehezebb dolga  
Nézem ádvent első gyertyájának játékát, ahogy a pici 

láng táncol, hajladozik, majd hegyesen kinyújtózkodik… 
Gyerekkoromban azt hittem, nincs annál nehezebb, 

mint egy jó búvóhelyet találni a láncos krampuszok elől, 
mert elég csínyes gyerek voltam, tudtam, hogy ami jár az 
jár. Így aztán valahányszor meghallottam Mikuláskor a 
virgács csattogását a bejárati ajtón, és a vastag láncok 
csörgését- ezekre hegyeztem egész este a fülem- szélse-
besen bebújtam a konyhai kredenc alsó részébe az edé-
nyek mellé. Aprócska voltam, elég volt egy nagy fazéknyi 
terület. Persze, ha a nővéreimen múlt volna, megkapom 
a magamét, de anyám segedelmével biztonságosnak 
bizonyult a rejtekhelyem. A veszedelem idején tett ígé-
reteimet pedig a reggelre teli kiscsizmányi édesség kaján 
vigyorral feledtette. 

Azt is gondoltam akkoriban, hogy karácsonyfa előtt 
őszintén meglepődni a legnehezebb. Mert persze, hogy 
az első gyertyagyújtás utáni hetekben lázas keresgélést 
csaptam a várható ajándékok után! Micsoda izgalmas 
játék volt ez! Terveket szőni, tavaly hol volt, kihúzni a 
listáról… s mekkora öröm, mikor ráleltem egy csomag 
zsebkendőre, zoknira, pár szem szaloncukorra, néhány 
darab narancsra, és a mesekönyv is mindig ott volt vala-
hol. Aztán úgy jöttem-mentem, mint aki a világon sem-
miről nem tud. Kucorogtunk a konyhában a teatűzhely 
melegénél, kissámlin, amit apám csinált az összes leá-
nyának, és vártunk. Néha nem is keveset, izegve-
mozogva, de csöndesen, nehogy elmulasszuk a 
rézharangocska hívó szavát, amivel apám jelezte, elmen-
tek az angyalok, be szabad menni a szobába. És hogy 
szüleim örömét ne rontsam, ujjongtam az ajándékoknak, 

és igazán nem volt nehéz. A legidősebb nővérem egyszer 
azért megjegyezte, érdekes, hogy ez a könyv olyan, 
mintha nem is ő csomagolta volna.  

Aztán eljött az idő, amikor rablóból pandúr lettem. 
Egyáltalán nem volt könnyű kitalálni, hol legyen az aján-
dékok előzetes hadiszállása… a szívek rejtett vágyát, örö-
mét meg főleg nem…Történt, hogy egy este átmentünk 
egy rövid időre a szomszédba beszélgetni, gyerekek nél-
kül. Kis idő múlva mentünk haza, minden gyereken pi-
zsama, feküdtek a mi ágyunkban, tévéztek és szélesen 
mosolyogtak. Akkor még nem is fogtam gyanút, mit je-
lentenek a huncutul villogó szemek. Dicsértem őket, mi-
lyen ügyesen megágyaztak, most először, de jó nekem. 
Másnap rakodáskor jöttem rá, hogy az ágyneműtartóba 
voltak betéve a gyűjtögetett kincsek, és nem véletlen 
volt az esti szorgoskodás. Homlokomra csapva jót nevet-
tem. No, gondoltam, majd adok én nektek! És sikerült 
úgy elrejtenem a családomnak szánt meglepetéseket, 
hogy a végén magam sem találtam, ennyi rutinnal a há-
tam mögött, s az év minden nagytakarításánál jött elő 
valami.  

Megint készülődök, mert készülni nagyon jó. Tervez-
getek, listát írok… már nem a rejtekhelyekről… Azt hi-
szem, sok dolog van a világon, ami nagyon nehéz…jó 
anyának, jó feleségnek, jó barátnak, jó embernek lenni…
De mitől vagyunk jók? 

Nézem ádvent első gyertyájának játékát… mézeska-
lács, fahéj és szegfűszeg buja illata hízeleg… Ma már én 
is tudom, hogy a világ egyik legnehezebb dolga úgy sze-
retni, hogy az a maga egyszerűségében is a belőlem fa-
kadó legbecsesebb ajándék legyen annak, aki kapja, min-
denkor. 

Kovacsics Marcsi 

„Nem az élet a csoda, de csoda már egyetlen jótett is.”  
Intézményünkben hagyományosan a szülők, szakemberek felajánlják szakértelmüket az iskolában folyó tevé-

kenységek, munkálatok során, ezzel is könnyítve az anyagi terheken. Végeztek így többek között festést, villamos-
sági és takarítási munkákat s még sorolhatnánk. 

Nem történt ez másként az idei esztendőben sem, bár rendhagyó módon kevesebb segítséget igényeltünk, hisz 
februárban fejeződött be egy pályázatból a korszerűsítés. 

Köszönetet mondok az iskola tanulóifjúsága, alkalmazottai, s ez által a faluközösség nevében azoknak a szülők-
nek, támogatóknak, akik az iskola nyári felújítási munkáiban társadalmi munkájukkal segítségünkre voltak: 

Böősi Józsefnek és kollégáinak, akik a tetőjavítást és a tornacsarnok árnyékoló függönyeinek portalanítását, Kiss 
Istvánnak, aki a világítótestek cseréjét, javítását, Kovacsics Zsoltnak, aki a nagykapu megjavítását és Strasser Ta-
másnak, aki a festési munkálatokat végezte el. 

Tevékenységükkel hozzájárultak, hogy a tanulók egészséges, biztonságos és esztétikus környezetben kezdhes-
sék meg a tanévet. 

Hálásak vagyunk! Banyár Károlyné 

Közlemény!  
Ne felejtsék el, hogy Dr. Kiss János ügyvéd úr továbbra is minden hónap első hétfőjén du. 4-6 óráig az önkormány-
zat épületében ingyenes jogi tanácsadást tart. 



Kegyelet… vagy 
valami más? – Ők is 

valakinek a fiai voltak 
Mindenki által ismert, hogy 

községünk két temetőjében katonák 
alusszák örök álmukat. 

Az ásványiban egy nagy közös 
sírban 2 „officér” és 21 „coldáte” 
nyugszik. A rárói sírkert szélén három 
nyughely található. A középső cirill 
betűs feliratúba két orosz katonát 
hantoltak el, a bal oldali kisebben hét 
magyar katonát. 

Id. Bognár Ernőné Mariska néni 
sokáig gondozta a sírt, az ő 
elbeszéléséből tudjuk, hogy a 
megkínzott katonákkal megásatták a 
gödröt és kegyetlenül 
belelövöldözték őket. 

Idős korában Mariska néni Boros 
Andrásnéra és Bieder Lászlónéra 
hagyományozta önként vállalt 
feladatát. 

A jobb oldalon német katonák 
nyugszanak. 

A sírok nincsenek lefedve, ezért 
állandóan gazosodnak, rendszeresen 

gondozni kell őket. 
Szerencsére mindig voltak és 

vannak segítőkész emberek, akik 
hívásra jönnek gazolni, kapálni, 
gereblyézni. 

Akikre mindig számíthattunk, de 
már nem lehetnek közöttünk: Bedő 
Ferencné Erzsi néni, Rákász Istvánné 
Margit néni, Hegyi Gézáné Vera néni. 

Eddig is sokat segítettek a 
gondozásban Bieder Lászlónénak és 
Boros Andrásnénak Bugár Antalné, 
Körmendi Gézáné, Lendvai Ernőné, 
Peredi Károlyné, Rigó Józsefné, 
Szigony Ferencné, Tamás Jánosné és 
amíg egészsége engedte Rákász 
Gyöngyi. 

Jelenleg is mozgósíthatók a 
katonasírok, a Somogyi-emlékmű, a 
Kálvária rendbe tételére: Bieder 
Lászlóné, Bugár Antalné, Horváth 
Istvánné, Lőre Sándorné, Muzsai 
Károlyné, Steiner Antalné, Szigony 
Ferencné. 

Alkalomadtán a temetőben 
tartózkodó jóindulatú emberek is 
besegítenek. Pár éve a „megbízottak” 
kis vödreikkel hordták a zúzott követ 

a rárói sírok köré, ekkor Györkös Feri 
bácsi talicskájával kimentette az 
asszonyokat a nehéz fizikai munka 
alól. Segítség az is, ha valaki néha 
részt vesz a gyomtalanításban, ezt 
többször megtette Boros András, az 
idei évben pedig id. Hegyi Géza 
(köszönet érte), így az asszonyoknak 
lényegesen könnyebb volt a dolguk. 

Mindenszentek idején 
hagyományosan az Önkormányzattól 
gyönyörű nemzeti színű szalagos 
csokorral díszítik a sírokat, de 
ilyenkor mások is megállnak előttük, 
virággal, mécsessel emlékeznek az 
elhunytakról. Lerója kegyeletét a 
falunkban élő orosz származású 
Lovas Istvánné Ljudmila is honfitársai 
előtt. 

Hogy miért csinálják? Talán azért, 
amit Steiner Antalné Teri néni így 
fogalmazott meg: „Olyan jó jót 
tenni…” S talán azért is, mert bízunk 
abban, hogy a falunkból 
elszármazott, messze országokban 
elesett katonáink sírjait is gondozza 
valaki. 

Bieder Lászlóné nyomán 
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Papírgyűjtés az iskolában 
A papírt már több mint kétezer éve ismeri, készíti és 

alkalmazza az emberiség. Fő alapanyaga a növényi rost, 
főként fa, de ugyanakkor a fa, az erdő Földünk tüdeje is! 

A növekvő anyagfelhasználás újrahasznosítás nélkül 
energiakincseink pazarlása, a káros következmények 
nem maradnak el. Ahhoz, hogy élőhelyünk és környeze-
tünk a jövő generációinak is élettere lehessen, rengeteg 
feladat vár mindannyiunkra. Korán, már az iskolás kor-
ban környezettudatos magatartásra kell nevelni az ifjú-
ságot. 

Mindennek fényében óriási jelentősége van annak, 
hogy az iskola diákönkormányzata évek óta megrendezi 
hagyományos őszi papírgyűjtési akcióját, melynek során 
ismét hatalmas mennyiségű, közel 6000 kg papírt gyűj-
töttek diákjaink. (2010/2011-es tanév őszi-tavaszi gyűj-
tés: 11843 kg) A hulladékpapír ellenértékét, 78000 Ft-ot 
részben jutalmazásra (a legtöbbet gyűjtő osztályok és 
egyének), részben a diákközösség rendezvényeinek tá-
mogatására fordítjuk. 

Köszönetet kell mondanunk az osztályoknak aktivitá-
sukért, a szülőknek a rendkívüli segítőkészségükért, vala-
mint az önkormányzat dolgozóinak.          

Mátyus Gyuláné diákönkormányzat-vezető 

Felhívás! 
A Faluszépítő Egylet a lakosság segítségét kéri az iskola 
környékének rendbetételéhez, virágosításához. 
Kérjük, akik szívügyüknek érzik tervünket, támogassák 
kezdeményezésünket! Szívesen fogadjuk anyagi támoga-
tásukat és kétkezi munkájukat is. 
Támogatásukat odaadhatják Rárón Varga Gáborné élel-
miszerboltjában, Ásványon a Zöldséges boltban, illetve 
Nagy Sándornak, Ácsné Nagy Anikónak, Winkler Anikó-
nak. 

 Köszönettel: Faluszépítő Egylet 
 

Tájékoztatás a Delikát vonalkód gyűjtő játékról —
Kedves gyűjtők, támogatók! 

Ásványráró idén negyedik alkalommal pályázott a Delikát 
játszóterek megnyerésére. Sajnos idén sem nekünk ked-
vezett a szerencse. Ennek ellenére mégis örömmel zár-
hatjuk az idei gyűjtést is, mert Ásványráró tenni akarás-
ból, összefogásból ismét jól vizsgázott. Hetven kilo-
grammnak megfelelő több száz vonalkód összegyűjtésé-
vel a pályázók nagytöbbségét magunk mögé utasítottuk. 
Megköszönjük gyűjtőmunkájukat! Továbbra is folytatjuk 
az ilyen és hasonló gyűjtéseket, bízva abban, hogy legkö-
zelebb a szerencse is mellénk szegődik.               Szervezők 

ÁSVÁNYRÁRÓI HÍRHARANG 



Régi elnök – új elnök 
A helyi újság lehetőségét kihasználva az iskolai szülői munkaközösség elmúlt nyolc évének munkáját ismerte-

tem, melynek ez idő alatt vezetője voltam. Közösségünk 18 fővel tevékenykedett. Hagyományosan az első feladat a 
novemberi jótékonysági bál megszervezése volt. Szerveztük, lebonyolítottuk, díszítettünk, tombolákat, felajánláso-
kat kértünk. A bál mindig jó hangulatban telt. 

A diákoknak rendezett Mikulás napja a következő: Délelőtt a gyerekek megkapták az általunk készített csomago-
kat, délután kezdődött a diszkó, amit a gyerekek örömmel, a felnőttek készülődéssel vártak. Feladatunk volt gon-
doskodni a büféről. Szendvicseket, üdítőket és a szülők által házilag készített süteményeket árultuk. A farsangi bál is 
ily módon zajlott. A gyerekek jobbnál jobb jelmezekbe öltöztek fel, melyet ajándékokkal jutalmaztunk. A gyermek-
nap lebonyolításában is tevékenyen részt vettünk. 

A bálok bevételét és a felajánlásokat különböző célokra fordítottuk. Vásároltunk az iskolának többek között 
sportszereket, számítástechnikai eszközöket, DVD lejátszót, takarítógépet, a fejlesztő terembe eszközöket, a mel-
lékhelyiségekbe folyékony szappant, papírtörlőt. Anyagilag támogattuk a gyereknapot, a diákönkormányzatot, a 
napközit, a fejlesztőt, az idősek napját. 

Hogy a gyerekeknek is örömet okozzunk, róluk sem feledkeztünk meg. Megleptük őket pingpongasztallal, cso-
csókkal, lengőtekékkel. (Ez utóbbiakat sajnos még nem tudtuk felállítani.) 

Jómagam és a szülői közösség nevében köszönöm az évek során kapott támogatásokat, felajánlásokat, a segítsé-
get a pedagógusainknak, a szülői munkaközösségi tagoknak és mindenkinek, aki a munkámat segítette és bátorí-
tott. 

Az idei tanévtől Németh Éva veszi át ezt a megtisztelő feladatot, kívánok neki sok erőt, kitartást és sikereket! 
Horváth Zsoltné (Fazekas Krisztina) 

 
Köszönöm elődömnek, Krisztinek a biztatást, szülőtársaimnak pedig a bizalmat, melyet megválasztásomkor kap-

tam. A rám bízott tisztségnek a hagyományok ápolása mellett próbálok minél jobban megfelelni, számítok szülőtár-
saim segítségére. 

Az első nagy feladatom a „Katalin-bál” megszervezése, melynek bevételét az iskolának ajánljuk fel. Ezúton ké-
rem, hogy lehetőségeikhez mérten támogassanak minket céljaink elérésében. 

Segítségüket előre is köszönöm! 
Tisztelettel: Németh Éva, a szülői munkaközösség elnöke 

Edzőváltás Ásványrárón 
Lassan 17 éve élek a faluban, s azóta játszom az Ásványrárói Sport Egyesületben. Több játékos és az elnökség 

megkeresésére, hosszas rábeszélés után, 2011 júliusától vettem át a csapat irányítását, mely csak helybéli 
játékosokból áll. 

Szeretnénk a keretet tovább bővíteni, visszacsábítva a környékbeli falvakban játszó fiatalokat. 
Megemlíteném, a ma már első osztályba járó fiúkat, akik egyetlen közös edzés után káprázatos eredményt értek 

el a kimlei ovi-kupán. Lelkesedésük példaértékű! Csak így tovább srácok, számítunk rátok a jövőben! 
Bálint Ádámmal közösen, néhány hónapja tréningezni kezdtünk a 12-14 éves korosztállyal. Jövőre szeretnénk 

őket indítani a bajnokságban. A csapat foglalkozásai kedden és csütörtökön 15-től - 16:30-ig, szombaton pedig 13-
tól 14:30-ig tartanak. Mindenkit szeretettel várunk! 

Október 20-án ez a csapat edzőmérkőzést játszott Kunszigettel. Nagy erőfeszítések árán, sikeresen helytálltunk. 
Köszönet a szülői biztatásért! 

Megfelelő feltételek mellett, a későbbiekben szeretnénk U13-as korosztályos csapatot is indítani! 
A tartalék csapat indítása kérdésessé vált. Köszönhető a „lelkes” fiatalságnak, hogy ez nem történt meg. 
A nagycsapat edzései kedden és pénteken 17:30-tól 19:30-ig tartanak. A rossz idő beálltával mindhárom csapat 

edzései a Tornacsarnokban lesznek. 
A bajnokság jelenlegi állása szerint a tartalék az 5., a nagycsapat pedig a 7. helyen áll. A bajnokság végére 

kitűzött cél: az első öt között szerepelni. 
A csapattagoknak köszönöm az eddigi kitartó munkát, Fazekas Györgynek és id. Bálint Attilának a csapat 

nevében az eddig nyújtott támogatást! 
További támogatókra lenne szükségünk, mivel a rendelkezésünkre álló anyagi és tárgyi feltételek nem 

megfelelőek! Minden szubvenciót szívesen fogadunk! 
Mérkőzéseinkre minden szurkolót és sportolni kedvelőt szeretettel várunk!                                           Németh György 
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Gondolatok az erdőről 

Többen kérdezték tőlem, hogy 
miért kell ennyi tölgyet és szürke 
nyárt ültetni az ásványrárói szi-
getvilágban. A válasz erre nagyon 
egyszerű: törvény mondja ki, 
hogy a fokozottan védett terüle-
teken csak őshonos fafajokkal 
lehet erdősíteni. Ezek a kocsá-
nyos tölgy, magas kőris, éger, 
szürke és a fekete nyár. Ezért van 
az, hogy mostanában nem látni a 
három-négy év alatt szinte erdő-
vé növő nemes nyár ültetéseket. 

A nemes nyárok története Ás-
ványrárón 

A régi időkben a szigeteken 
semmiféle erdőgazdálkodási te-
vékenység nem folyt. A magasabb 
részeken rétek, kaszálók, alacso-
nyabban fekvő területeken in-
kább fák voltak – kisebb ligetek-
ben. 

Komolyabb erdészeti munka 
az 1921-30-as években kezdő-
dött. Ekkor hozták be hazánkba a 
kanadai nyárt (a népnyelv csak 
kanadainak ismerte). Itt kezdő-
dött a nemes nyár pályafutása az 

ásványi szigeteken. Ezeknek az er-
dőknek a kitermelése 1960-90 kö-
zött zajlott. Az idősebbek még biz-
tosan emlékeznek rá, hogy hány 
gyönyörű rönkkel megrakott 
uszályt vitt SLEP-szálra a KAÁN KÁ-
ROLY erdészeti vontatóhajó. 

Az utolsó, még grófi időkből 
megmaradt korai nyáros a Völgy-
szigeten lévő gémtelep. Ez az erdő 
úgy 80 éves lehet. 

A korai nyár kiváltására az 1970-
es évektől ültettük az olasz nyárt. 
Ez a fajta nálunk nem egy sikertör-
ténet. Erősen ágasodó, minőségi 
faanyag előállítása nehézkes belőle, 
viszont a lakosság tűzifával való 
ellátására nagyon alkalmas éppen 
az említett ágasodása miatt. Renge-
teg belőle a csök és a vágásra mara-
dó ág. 

A következő nagy lépés az 1980-
as évek második felében kezdődött. 
Ekkor egy csomó új nemes nyárfaj-
ta került piacra. Ezek közül a Pan-
nónia nyár terjedt el a legjobban. 
Az eddigi tapasztalatok biztatóak e 
fajtával kapcsolatosan, de véghasz-

nálati termelése még nem volt. 
Főleg ezzel a klánnal dolgoztunk 
2001-ig. Azóta nemes nyár ültetés 
az ásványrárói szigetvilágban nem 
történt. 

Jó magyar szokás szerint a ter-
mészetvédelemben is a ló másik 
oldalára kerültünk. Szükség van az 
őshonos fajok védelmére, ezt vi-
tatni nem lehet és nem is kell. 
Csak a mértéket kellene egy kicsit 
fontolóra venni. Az ásványi szige-
teken összefüggő tölgy és főleg 
szürke nyár erdők soha nem vol-
tak. A jelenlegi törvénnyel mégis 
ezt erőltetik ránk. 

Valóban olyan gazdag ország 
lennénk, hogy azokon a területe-
ken, ahol értékes ipari fát adó er-
dőállományokat lehetne nevelni, 
helyette gazdaságilag és – szerin-
tem – természetvédelmi szem-
pontból is értéktelen erdőket ülte-
tünk? 

A kérdést majd az utódaink 
eldöntik, ők mondanak véleményt 
munkánkról, életünkről. 

Kiss András erdész 
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Eladó lakóingatlana van? 

Hirdessen! Hirdetését térintés nélkül megjelentetjük honlapunkon!  
e-mail: polgarmesterihivatal@asvanyraro.hu  

Visszapillantó — Hírek egy mondatban 
 Az iskola felső tagozatos színházbarátai a nyílt napon ellátogattak a Győri Nemzeti Színházba a kulisszák mögé. 

Intézményünkben a MAGYAR DIÁKSPORT NAP-hoz kapcsolódva immár a hagyományok szerint tanulóink részére 
mezei futóversenyt szerveztünk. Őszi túrán az iskolai környezetegészség nevelési program keretében Győrújba-
rát és Pannonhalma környékén töltöttünk egy napot. Az ásványrárói és kimlei diákok és tanáraik 50 fővel a Fer-
tő - Hanság Nemzeti Park magyar-szlovák projektje keretében a Csallóközben jártak.  

 Fáklyás futás és ünnepi műsor keretében megemlékezést tartottunk az 56-os hősök tiszteletére. 
 Megjelentek falunk főbb épületei előtt az őszi hangulatot színesítő szalmabábuk. 
 A helyi Vöröskereszt megszervezte az IDŐSEK NAPI ÜNNEPSÉG-et a tornacsarnokban. 
 Márton napján lámpás felvonulással emlékeztünk Szent Mártonra. 
 Az óvó nénik a szülői munkaközösség segítségével ADVENTI VÁSÁR-t rendeztek.  
 Sikeres BABABÖRZE volt az ásványrárói sportcsarnokban. 
 KATALIN-BÁL az iskolai szülői munkaközösség szervezésében. 
 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága támogatásával megvaló-

sult a helyi Zsidó temető felújítása, mellyel méltó emléket állíthattunk az ott nyugvók és a hozzátartozóik szá-
mára.  

javascript:iR.hq('polgarmesterihivatal@asvanyraro.hu')


Oldal  7 I. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 

Vállalkozók stafétája 

Tatai Zoltánnál 

A vállalkozói rovat célja, hogy egymás ajánlása alapján felkeresem falunkban 
azokat az embereket, aki szorgalmukkal, jó minőségű munkájukkal, bátor vállalko-
zó kedvükkel építették fel egzisztenciájukat, vívták ki szakmájuk megbecsülését. 
Persze jól tudom, nem lehet mindenki vállalkozó, és sokan vannak, aki szintén na-
gyon sok munkával építik mindennapjaikat. Az interjúkban biztosan talál mindenki 
a maga számára is ismerős élethelyzeteket, vagy épp követnivaló példát. Ezúttal 
Tatai Zoltánhoz kopogtattam be. Mondhatom, nem volt könnyű időpontot egyez-
tetni elfoglaltsága miatt. 

- Beszélgetésünk elején arra kérlek, mondj néhány szót magadról. 
- Mire gondolsz? 
- Például arra, hogy én azt hittem, tősgyökeres ásványrárói vagy… 
- Nem, én tősgyökeres - 1954 óta - ladaméri vagyok. Kicsit bonyodalmas, ahogy én Ásványráróra kerültem. Pá-

lyafutásomat 1969-ben kezdtem, gázvezeték- és készülékszerelő tanulóként. Miután végeztem, 1985-ig a Gázmű-
ben dolgoztam. Aktív sportoló is voltam eközben, futballistaként egészen az NB II-ig vittem a Győri Dózsa Sport-
egyesületben, de egy porcsérülés következtében, vissza kellett fognom az edzésmunkát, így a teljesítményem sem 
volt a régi. Közben 1975-ben megnősültem, megszületett a fiam, lakást kaptunk Győrben. 1977-ben önhibámon 
kívül súlyos közúti baleset ért, három napig kómában voltam, számos törést szenvedtem. Négy év táppénz követ-
kezett és állandó problémák. Úgy döntöttem, ez alatt az idő alatt képzem magamat, beiratkoztam egy iskolába. 
Muszáj volt, hiszen a régi munkámat a baleset okozta lábsérülések miatt nem tudtam volna ellátni. Döntenem kel-
lett. Kitanultam a gépipari technikumot, majd kis kitérővel megszereztem a háztartási és ipari hűtőgépszerelői vég-
zettséget is. Így közelebb kerültem ahhoz a szakmához, amit aztán később megszereztem. 

- Vagyis a pékséghez. 
- Így van. Az Ásványráró és Vidéke Áfész alkalmazott karbantartóként, itt Ásványrárón. 
- De hogy kerültél a pékségbe? 
- Az előbbi kis kanyarral kezdődött minden. Vados László, az Áfész elnöke felajánlotta, hogy vállaljam el, mint 

üzemigazgató, a pékség üzemeltetését. Rászántam magam. Egy évig ment is ez a dolog, jócskán növeltük a terme-
lést, de bérleti díjat kellett fizetnünk, ami akkoriban 360 ezer forint volt. Ezt és még számos egyéb költséget kiter-
melni, mint például a béreket, a karbantartási munkálatokat, a pékség rezsijét, nagyon nehéz volt. Közben kitanul-
tam a pékszakmát is, amiből később mestervizsgát tettem. Mindent vállaltam, hogy magas szinten vigyem, amit 
elkezdtem. Alaposan megfontolva új tervünk született és elhatároztuk megvalósítását. Közöltem Vados úrral, akkor 
látom a továbbiakban a munkám értelmét, ha saját irányításunk alá kerül az üzem, vagyis meg szeretnénk vásárol-
ni. Az Áfész elnöksége úgy döntött, kivásárolhatjuk a pékséget.  

- Ez volt az a pillanat, amikor úgy döntöttél, hogy vállalkozó szeretnél lenni? 
- Én előtte is vállalkozó voltam, mint gáz- és fűtésszerelő. 
- Akkor ismerted ennek a nehézségeit? 
- Igen, de igazából ekkortól ugrottunk a mély vízbe. Itt minden elavult volt, a hűtők, a rossz autók. Sok adósság 

maradt hátra, és csak ezeket átvállalva adták el nekünk. Szóval a hátrányokat is megvettük, kellett a befektetés, az 
újítás. A kemencét én hoztam rendbe, új szállítóautókat vettünk. Három-négy évig minden bevételt visszaforgat-
tunk az üzletbe. 

- Volt segítséged is? 
- A családom. A feleségem, fiam, vőm. Kezdetben ők is hordták a kenyeret, később vettem fel sofőröket. 
Sajnos az is nehézséget okoz mai napig, hogy nincs szakember utánpótlás. Nem akarnak a fiatalok szakmát ta-

nulni. Igaz, nagyon nehéz szakma ez, szívvel-lélekkel kell csinálni. 
- Hány emberrel dolgozol most? 
- Húsz. Közülük négy a sofőr. Győrben is van egy üzletem. Nagy a konkurencia a mintaboltok között. Nagy nyo-

más van rajtunk, kilencvennyolc boltnak szállítunk. 
- Sikeresnek érzed magad? Szerinted mi a siker? 
- Úgy érzem, igen. Sikernek érzem, hogy megáldott az élet azzal, hogy annyi problémával az egészségem körül 

talpra álltam, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, amit akarok, hogy ennyi embernek munkát adhatok, hogy a gye-

„Nekem három elv mű-

ködik az agyamban: sze-

retet, megbecsülés, 

összetartás. Az utóbbit 

vezérli az első kettő.” 
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Tisztelt Ásványráróiak! Tisztelt Ásványrárói Elszármazottak! 
Tisztelt Asszonyom/Uram! 

Fogjunk össze a Rárói RAVATALOZÓÉRT!!! 
A Rárói temetőben lévő ravatalozó régóta rossz állapotban van.  

 

Olyan kezdeményezést indítottunk az ásványráróiakkal és innen elszármazottakkal közösen, hogy anyagi támoga-
tással és kétkezi munkával újra széppé tehetjük. 
Ezen megmozdulás remélhetőleg minél több követőre talál. 
Aki úgy érzi, hogy tudna és szeretne tenni e nemes célért, kérem keresse meg Bindicsné Horváth Györgyit, vagy a 
Polgármesteri Hivatalban jelezze segítő szándékát. 
Pénzügyi hozzájárulás a Pannon Takarék Banknál vezetett 63200281-11051598-as számlaszámra befizethető. 
 A legkisebb támogatást is nagyon köszönjük! 

rekeimet fel tudtam nevelni, és hogy másokat tudok segíteni. Igyekszem lehetőségem szerint a sikert megosztani a 
falu közösségével is oly módom, hogy támogatom a dalkört, a tánckört, az intézményi és egyéb rendezvényeket. És 
köszönöm azoknak, akik engem támogatnak azzal, hogy tőlem vásárolnak, és kérem őket, a továbbiakban is legye-
nek felénk és a termékeink felé bizalommal. Helyieket szeretnék foglalkoztatni. 

- Göröngyös a siker útja. Milyen nehézségeitek adódnak jelenleg? Vannak-e a jövőre nézve terveid? 
- Igen, mindenképp kell majd egy új kemence, mert a jelenlegi nem bírja sokáig. A gazdasági válság, az EU mos-

tani árfolyama jelentősen megnehezítette a folyamatosan emelkedő számlák és egyéb járulékok fizetését. Meggá-
tolják a fejlesztésre félretehető összegek megspórolását. Több támogatás kellene a kormány részéről a kisvállalko-
zóknak. De ezt csak kevesen értik azok közül, akik nincsenek benne. 

- Elindulni vagy fennmaradni nehezebb? 
- Fennmaradni. Most az indulást semmiképp nem tanácsolnám. Senkinek. 
- Korábban említetted, hogy már jóval a pékség előtt vállalkozó lettél. Mi vitt rá akkoriban, a hetvenes-

nyolcvanas években, hogy önálló légy? 
- Egy ösztön, hogy nekem ne dirigáljon senki. A szülői ház belém plántálta azt, hogy muszáj jól dolgozni, a fele-

lősségérzetet munka és ember iránt. Éreztem akkora erőt magamban, hogy irányítsam azokat, akik onnan kerültek 
ki, ahonnan én. 

- Volt előtted, melletted olyan példakép, akitől tanultál? 
- Hogyne, az egykori főnököm a Gázműveknél. Stílust, gondolkodási módot tanultam tőle. 
- Nehéz az utánpótlás, mondtad. 
- Azért nagy az utánpótlás gondja, mert olyan rohamos mértékű az infláció, hogy nem lehet gazdaságilag követ-

ni. Beszűkülnek a fizetések, a fejlesztési lehetőségek. Szívesen adnék, ahogy korábban is felajánlottam, az ásványrá-
rói diákoknak lehetőséget egy ösztöndíjra. Alkalmaznám őket ipari tanulóként, segíteném a szakmát megszerezni, 
később munkahelyet biztosítanék számukra. Jó példa volt erre korábban Gráczol Zoltán a faluból. Örülnék, ha lenne 
erre jelentkező.  

- Élsz-e valamiféle reklámmal? 
- Reklám a kenyér minősége. Ez a legfontosabb. Van honlapunk, részt veszünk a rendezvényeken, sütőipari kiállí-

tásokon. Nem szeretem reklámozni magam, a minőség meghozza az eredményt. 
- A környéken más pékség is van - volt. Rivalizáltatok egymással? 
- Én nem versenyzek senkivel. Tíz évvel ezelőtt volt nagy rivalizálás. Az idő engem igazolt, én azóta is talpon va-

gyok. De ez nemcsak rajtam múlik, hanem a falun is. Igyekszem jó kapcsolatokat kialakítani. Nekünk, vállalkozóknak 
össze kell fognunk, segítenünk kell egymást, a faluvezetést, a jó kezdeményezéseket. 

- Nagy sportember vagy. Jómagam is versenyző voltam atlétikában. Te mit kamatoztattál ebből az időből? 
- Sok sérülést. Persze a viccet félretéve emberi tartást, gondolkodásmódot, szeretetet, becsületes harcot. 
- Milyen útravalót tudnál adni a nálad érdeklődő fiataloknak? 
- Nekem három elv működik az agyamban: szeretet, megbecsülés, összetartás. Az utóbbit vezérli az első kettő. 

Tartozni kell valahova, és a sportegyesületek segítenek abban, hogy fiataljaink ne a kábítószerben, a cigiben és az 
italban találjanak örömet.  

- Köszönöm a beszélgetést. A továbbiakban is eredményes, sikeres munkát kívánok. Kit ajánlasz következő állo-
másnak? 

- Fiatal vállalkozóként Dániel Lászlót. Ő még fiatal fejjel gondolkodik, még nem fáradt el. 
Kovacsics Marcsi 


